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 ميمعلا نسحملاو متقتسملا رجاتلاو ميركلا مهشلا ةرضح ىلا

 هرث اب دهشو راطقالا هلئاضف كسب تعوضتو راصمالا يف هناسحا ريبع حاف نم 203

 نطولا يف يبدا رثا وا يريخ عورشم نم اف ٠ ينادلاو يصاقلا ءانسملا هرخافمو ءارغلا

 نم هلو الا ميتي وا ضيرم وا ريقف نم الو ٠ ءاضيب دي هيف داوجلا اذطو الا رجبملا وا

 رهدلا ةلزان عفدبو قمرلا هب دس ام هناسحا غباس

 ٍديحت نوكتل كردق قح كردقمو كلضف فراق قم ةددملا ينعن كلا كانتا لقتل
 ”كرث اما ةين الا ناصحلا لهأل قتلو ةدلخم كلاعإ دحم رك دلو قطا

 ركش نا كدح تاي 1 نورركيو كليمج رك ذ نوددريف كاباجس يرك و كلاعفا ليلجو

 صالخاب كل يعادلا بزال بجاو ميركلا ىلع ءانثلاو متحتم ”ضرف نسحللا

 يروخلا

 يوابرخ نس ويلبسأت



  داتكلا يم قم

 اناالو را ةيرتعت ال وهو ٠ لودلاو نامزالا ريغمو ٠ للعلا ةلع هللا دمح. دعب

 3 737* لوقا: مايخلاو ديلا يف دمخلاو ركشلا هل لا هللا

 ناكمو ممالا لاوحا يف ثحسي ملع وه ًاحالطصاو تقولا فيرعت ةغل خيراتلا

 أم ىفخي الو ٠ كلذ ريغو مهماكحاو مهيورحو مهرئاشعو مهباسناو مهتاداعو مهانكس

 ىلع علطملا لقاعلا ذختي ذا ةقئافلا ةذللاو ةريثكلا دئاوفلا نم رومالا هذه سرد يف ١ ٠
 : ةملل لع ف يف يعسلاو راضلا ءاقتال ةربع لودلاو بوعشلا تابلقتو ممالا ثداوح ٠

 لضفا نأ ضيا لبو ٠ ةرمع ىلا[ رابعا فاضا هفالسا راخا فرع نما 70

 [وذك ٠ 11 يبل خيرالا ملع نا فا ذل ةحاشم الف ناسنالا وه ناسنالا هنع ثحيب اما ٠

 لكل ةيرورض هتفرعمو ةربخلا رف ع + اد ب اك ةذلو ةدئاف اهرزغا 0

 ملال ل2 خيرات نب ةمورعم نال ىتح لزت مل ةيرملا انتغل ل : 1 ظ
 سروقتسرخ ابنتك ١ نا لق نم ةدحتملا تايالولا خيرات. نوذا نا يل نع نيد
 لمءو ١ نيذلا ءازعالا ,ينطو ءانبال ةمدخ هب روبحملا امل ىف نحال | ىلا 0

 ناسحتسالاو ئضرلا عقوم مدخلا هذه مهيلنع ل ١



 رم دع خا ا اذ
0 

٠ 
  5000لا 1111110

 تاقثلا ناكر يمال يفلغون ريشا -ةبيحفراتلا ع نيودت يف تدمتعا دقلو 200

 ريصقتلا وا لمملا ليوطتلا ارذاحم ةدراوو ةةراش لك ةريثكلا ةيعاقل ومرت متنفطنقاو

 يف ةيخيراتلا رومالا قيلعتل ”اليبست ئرت اك افا روخ لاوس ل ظ

 اهريغو ةيساسالا دالبلا عئارش ىلع يوتحي اموا نيرخ | نيمسقب هتفدراو ٠ ناهذالا

 ' وخنو نيرجابملا لاوحاو اهحئاتنو اهنابساو ةنروسلا ةرجاملا خيرات ىلع لمتشي يناثلاو ٠ ظ
 راي راك ةيئافلا ما ح سلا يب فاو 0 ماسقا تدغف كل

 ًاعماجو دئاوفلا تاتش ًايواح هباب يف ءديرف ًاباتك ىلاعت هلوحب ءاحف ٠ القتسم اًدلحم

 1 ل لب تالوطلا ربكأ يعاضت ةقيرط ىلع اب قلتي ام لكو !مارشو دالبلا هذه خيرا

 دهام لضفا نايعلاو م بكا نط رواح وه

 غوسي ال ذا ءاطسبلا ىلع ىتح لوانتلا ةبيرق مهفلا ةلبس اهتلعج دقف باتكلا ةغل اماو
 ىلع ةيخيراتلا 0- نيودت هنم ةياغلا نال ةغللا هذه  لثم ريغ لا خيراتلا ِف

 الآ سيل ةموبفم ةقيرط
 ٠ .ةديمخ لاعفو ةميرك اياجس يوذ ءالضف تاوذ ىلا تافلءوملا ءادها راص دقلو

 ... مهلاونم ىلع اوجسنيل مهاوسل اعيجشتو ماركلا كئلوا رك ذل ! ديلخت كلذو ةيعرم ةداع ٠

 3 . .ةماقتسالاب فد عيبفلا نيسيلاو كلا رجلا ناجح ناك و ٠ مهونح اوذحيو ٠

 4 يذلا فويللا ةفئاغأو ةققملا لمعو ديلا ء ادنو ةينلا و هي ليلا ةمالسو هال ٍ

 | هباوتسلفو ,الا رك ذ ام يذلا متركلا همسا لبجب رجاهملاو نطولا يف !"دحا لاخاال

 1 دق سر 0171و اقجلاو ةمايقااجيتانولا ةءورلا لجر هب ينعا ناضل

 وك قملاعإ لي هلاعفا درغب ثدحتو راصمالا رئاس ىف لشلاو لضفلاب ل

 ا رع نع كلن ان دبعاك  ةيبس هيف وكلا ناو 0



 4 ةيييتقملا د

 11 فتي دلوحلا "كومو هنن !”يدتت تاككلا اذه هيلا يلج ذأ انلاد
 انداقتعال لب ىفلزلا ليبس ىلع سيل منركلا اذه يف هلوقن امو ٠ يوسلا كلسملا كلذ يف
 دصحي ناسحالا عرزي نف هتريرسو هتريس نسحو هتين صولخو هلئاضفب تباثلا

 ضغبو ريخلاب ًابح ريخللا لعفي هنا ديجملا نسحملا اذه نع هرك ذ بجي امو ٠ ناركشلا

 نع لقت ال ةّنيدالا هتادعاسمو ٠ هيلا نسحملا نطو وا نيد وا سنج نع فرطلا

 ركني ال لضف هب نيلغتشملاو بدالا ىلع هلو ةيريحلا هتادعاسم

 رفاو لصف هنم كلذف هيف ام هل قار ناف باتكلا اذه علاطي نمل ماتحلا يف يتملكو

 بحاص هدحو هلل لايكلاو ةمصعلا نال ةرذعملا ليذ لبس وجرملاف هيلع دقتني ام دجو ناو

 بطول 7 7+ لاح لك يف هناحبس لالجلاو ةزعلا



 لوالا مسقلا
 25 أ ماكس 2 داليلا ةفارغح

 لوالا لصفلا
 / تت « ايوا 2 هر حول رت[ د ل

 ٠ يبرغو يقرش ٠ نيمسق ىلا ةيضرالا ةركلا اومسق دق ةيفارغجلا ءايلع نا مولعم

 يوتحبف يبرغلا اماو ٠ ايلارتسو او اًيقيرفاو ابورواو ايسا تاراق ىبع يوتحيف ىقرشلا امأ

 اهني لصنيو نايراد 0 يك 0 اك ريماو ةيلامشلا اك ريما يتراق

 يي 1 ام ف د خيرات عا 9 يتلا : هدحتلا تايالولا ةلاشلا ا يف ةيمهأ ءانقالا هو

 ظ هيدا اعيرم اليم 755409377 يبف اكسالا عم ةدحتملا تايالولا ةحاسم اما
 لا دم عدو ايل 0 وبف ١5٠١ ةنس ريخالا ءاصحالا د ٍ

 08 سونايقوالا قرمشلا نمو * .سنرول تناس رهو تاريحب عضبو اذنك

 . نمو ٠ اينروفيلاك حيلخو ًاضيا اهجيلخوكل سكملا دالب بونجلا نمو ٠ كيسكلا ج و

 ا وا طيحملا سايقوالاو اما كسكملا 3 1

 0 برق ادنك نم اببلا ةدتمم اههادحا لاملا نم ناتلسلس ايفو ؛

 ءاضيبلا لاجلا ابمسا رشمهوين ةبالو يفف ٠ اهعقاوم فالتخاب اه ءواهسأ فلتشتو نسفزوا

 يتبالو يفو لكسناك لابج كرويوين ةيالو يفو ءارضحلا لابجلا تنوضرف ا
 مقل كو 017 منالد لم ينكيلا لابج امتومسي اينيجرفو ايئاقلم /



: 

 0 دالملا ةيفارغج 7 أ |

 ظإ2 33503333-88110 133113 ع ذأ 1#11#11#1#1#1#1#12#14+>3231414141>1424 1 12 12 2 < > > ! ! ! ! ! 1-1131 2212500

 70 قرخت يتلا ةيرخصلا لابجلا يه ةيثثلا ةلسلاو ٠ ٠ املق 57 3 اهالعا

 ةارركلا دالب ىلإ انتم راجع الكب ألا كلمالا ن 0 دتمتو بونجلا ىلا لامثلا

 | لدا ننام نيب ةريثكلا زاهثالاو ايو ع ريك بعت اسالسلا هذهو

 كيسكملا جيلخ ىناو ميظعلا يبسسم رهن ىلا يرحت
 ل21 1 الاون ننسلا ىرج نكمأ ام لاا هت نومسي الو ةريكف اهرابنأ اما

 تنومرفو ريشمهوين يلامش لابجلا نمج رخي تكتكنك رهن راهنالا هذه نمو - ريددغؤا
 تكافل و ل رتحام هيلو قومي نيمالولا نيتلغ نيب لصافلا هلل ىلع يرجو

 . نسده رهنو * ليم ٠٠٠ وحن هلوطو نفاهوين ةنيدم برق دنليا نولجيلخ يف بصيو
 لأ 11 115لا نسلا هيف دعصتو اليم مق < وحن هلوطو كزويوبن ةبالو: لايك حرت

 لصافلا دحلا ىلع يرجبو كرويوين ةيالو يبونج يف هجرخم ريوالد ربنو ٠ اليم ٠

 رهنو ٠ ليم 7٠٠ وحن ةلوطو ريوالد جيلخ يف بصيو اينافلسنبو يزرجوين يتبالو ني

 ةنيدم ىلع | رام اينافلسنب ةيالو يف يرجيو كرويوين ةيالو يبونج نم جرخب اناهاوكتبتس

 . جيلخلا كلذ يف بصيو ٠ ليم 5٠١ وحن هلوطو كيبساشت جيلخ يف بصيو ايفلدالبف
 نوطنشاو ةنيدم ىلع رميو اينيجرفو دناليرام يتبالو نيب لصافلا وهو كاموتي نت ًاضيا
 كونورو سميج رن لثم 2١ ريتا نداقدال| فيض ليم 2 - هلوطولا ةمصاعلا

 كر نم فل اتي وهو وياهوا رهن : ضيا ةميظعلا اهرابنأ نمو ٠ اهريغو ناو يديو ٠

 تابالو هلو الات ع دمو انافلسن ةيالو يبرغ يف ةعقاولا ريشي ةفيدم دنع اماقتما 3

٠ 

 .نشابو

0 

 ا يح نوملا نم كاك و انيجرف انالوو لايشلا ن ءازف زيونلاو انايدناو وياهوأ

 رهن لاثلا نم هيف بصيو ٠ 20 دما عريش تح نم هلوطو يبسسم
 هلوطو يس اني برجل 33 < ةريغصلا تالا م هريغو ليم 9٠١ هل

 يف ةيرخصلا لابجلا نم جرخي وهو ليم 00 ٠



 . !لفاتلا دخلا لع ىفقرشا بونحلا ىلا يرحبو هيرخصلا لاخلا نم حرخن توتلدوز
 : 32 يكد سوو - ةس 7-0-7 معا 2-0 م مدد 0 و

 82 " 9 حآ رج 89 - ىلا < 5

 رمت و لبع ١*5 * * ةلوطو انسف دما حمد لق سخن و و ككلا دالعو ب سوسة
 هل

4 ْ 2 2< 
 يكل ١ «+ * ١ أ 5 ٠ 5-5 1 5 ١١ ا 5

 0 ا 3 : 1-7

 حيلخ يف بص أبلذ وريث اهريعو
 : كَ 5 ب: 1 ذ 6“ 0 ١)

 ٌطحلا رحل َق : سيغت 8 ى يلا لايسلا ىلإ ى حجب 8 0-0 لاخلا نس 22 - اممولك
 ع

 000 كار تو ياكم يل ليماقلا يتلا

 3 8 طع تاريحت اصب ايسكو دالبلل هميم ٍدتاوق تاد رهخالا هذه لك و هكا عسب

 9 ةبليسا ىق هجاح ىرت الو < ةيمهالا نم ميظَع باج ىلع يهو ةريتك 27 ارنب لصوت

3 

 رع 1 ملاعلا 000 هله أم ٌتقاق يتلا ةيديدخلا ١ ككسلا ىلع الو يلع مالك

 و < ةلدتعم ةيوتجلاو ةدراب اهيق ةيلاشلا تايجلا ةدحتملا تاءالولا اوهاأمآ

 ىلع اهزدعو ادر ءلقو - كسكملا حِينَ برغت ةعقاولا نامل 5 ظ

 ! هلاض ابترثو ةعونتمو ةريثكف احالصاح امإ ٠ دمح اهءاوه نا لاك

 ايفو ٠ ةناوتمالا لاقالا قالا وست ال ىتلا تامابتلا ضي ١
 يف رت هل 8-9 هو 3وحوملا حافتلاو ٠ راعالاو هك اوَعلا عاوقا |



 ١ : دالنلا ةيئارغج ا 0

 ظ»ظ2101111**2 12 0111 ةتيئئتئدئدنفل 00 ع

 00 5 لا شاب مكاو نصلاو شمالا درالا يضخ ف اهترديع

 : ملاعلا كي لك ىلا ةيعارزلاو ةيكيناكسملا قي ل ريدصتب زاتو لورتنلا تبرك

 7 د1 او لولا ةطنلاو (تووقيلاك ةيالو يف ايس الو بهذلا ندانم نم ريك اهقو
 اهيف دجوتو كلذ ريغو صجلاو ماخرلاو يرححلا محْنلاو قيثزلاو صاصرلاو ريدصتلاو
 اهريغ يف دجوي ام ةفيلالا تاناويحلا نم اهيفو ٠ ماعطلا حلم اهنم جرختسي ةحلام تاريح

 هريغو يربلا رونسلاو بئذلاو لعولاو يربلا سوماملاو ةيربلا لويحلا اهيفو دالبلا نم
 ضعب اهيفو ٠ روبشملا يكريمالا رسنلا اهنم دع ةئم عبزالا براقت زويطلا نم عاوتاو
 نونملا س اك عرجت نم اهعوسلم وجنت ال دق يتلا ةمانسلا تاي

 سيئرلا بختنيو ملاعلا يف ةيروهمج ربك | يهو يروبمجلا عونا نم 2002 7

 الأ ىل ةليم ةذه ىلا بعشلا لبق نم نوختي ماكملا كلذك و تاونس ميرا ةيليق

 00 مهعأخ بجوت هر ع فك هلا ب هاه ذل نو مناف ةايضقلا

 3ك ها رع / ماكحل باختنا ف 0 عيمجلا نا نا ريع 5000

 هولا ين اجار نات ِ ءاكحالا لال 1و يمال نوطتشاو نيس

 كاتكلا اذه نم اما انف طالو رفا دقت هيقرعع .

 نسرادللاو يراعي ايف ميلعتلاو ديعبلا واشلا تغلب دقق اهيف.فراعملاو مولعلا اما

 ايم .لئاس ةرلالا تو تاناللو روكذلل .دالسلا ةعلام ةيصوصملاو 55

 |! يسرك ابعاؤنا دادعت ىلع ابيف عئانصلاو ٠ عيمجأ ةروفوم فراعملا نأست ؟ و مولعل#

 ةايلبلاو عون ل ١ 0 لماعملاب داللا تصغ اذْهو ىرخ 1 دالب هنأ 0-1

 "وذي عمسن داكتا كنا ىتح "دج ةريثك اهيف تاعارتخالاو:٠ .فولالات ارشبب نو

 آل 17 تالجللو اهريغو ةيموب ني دئارلاو ٠ مويلك ييفاشتكا اعلم
 ةينيدلا ةيرحلا لب يمسر بهذم وا نيد دالبلا موكل ل 90 1 ١



 را ل

 1 .؛ ا 0 00 0

 وكددصسس و ووو عع دوك ا 1111 لالا اذدت 5 ا 200010101 لا ةكدكحل كئيبا 2

 نق ىلإ يع ع ىلا الخ تيلعالا تا مالو نادال لكل ل١

 50 .فصو ىلع رداق ىنارآ الو ؛ قرالاو قبلا ءاعرو هارد رشا ١

 6 ردصمو 0 دالب 0 6 ىلا ةيقارلا دالنلا هذه ف هفصو 0

55 

0 

 0 كلذ وحنو مهتادوبعم ٠ مهتاداع ٠ مهفاصوا ٠ نويلصالا كرما نكس

 2 دوتملاب نوبقلملا ءارمحلا ةرمشبلا ووذ ماوقالا مه نويلصالا ميدقلا ملاعلا ناكس 0

 تضف ةرورضلا دة ل 0 نوللا ين بتيباتمل ال اوبقلو ٠ ظ

 ولو - | دونه 0 ارعدف دنملا اهلل نسل اوك ١ ادع مسافر نفي
 ةشْنُل هوجولا ضعب اه ناك اعراف نوللاب هباشتلا درحم ىلع ةينمم نيبعشلا نيب ةهماشملا نا

 وحتو تافصلاو قالخالاو تاداعلاو تائيطلا يف نانباشم نابعش دجوي ال هنإ وه عقاولاو .

 نابالاو:نيضلاو دنملا ناكسو نيلصالا اك ريما ناك 0 كلذ.

 حويلا اذه ىلا 2 نكمتي مل ةلخحل ويف بوعشلا تالءوه ليا ١

 ارد قرع انما تنو ان ج نكلو هيلع قفتم رماف ةميدقلا بوعشلا دحا مينوك ام

 3 الإ تيراضت دقو ٠ ا نع تضمغأ1 ةل أسف ةيضرالا ةركلا نم يبرغلا ملل
 :قأط معزلاو ٠ »ىش ىلع ةنهارلا ةقيقحلا نم تسيل اهلك و نونظلاو تانيمتلا "0
 يت. قاطع لاني لم ل نم زوطش ١

 كدب 0 رهن 0 يش يلع لاق ل



 د6 ولسا ا 21 : 1

 ض2 ادذدشتتتتت 0

 000 ل لي ف ديدملا ملال
 ديدجلا ملاعلا يف اونطوتساو دمجتملا يبرغلا يلاهشلا مسقلا ىلا اولصوو نيريب زاغوب قيزط
 اذاف هضقن ىلع نيهاربلا نم ىوقا تسيل كلذ ةحص ىلع نيهاربلاف مباسن مه دونهلاو

 ءادع ىدل يتلا نم ءالج دشاو 0 1 ةيرشنلا ةلئاعلا قرفت ىلع ةلدا 5

 7 اضِماَع] رم ىقبت نويلصالا اك ريما 5 ءاح نبأ نمو و ف رعف مويلا خيراتلا

 ااقلا ةلاشلا ارق برع تانل لصا ةفرغم ىف:قيقتلاو ثنحنلا ةداز نا ادق

 امنوماكتي نيذلا بوعشلا خيرات ةفرعم نع ضومغلا ضع 0

 لمعي ناك نم مهنف ( باشنلاو سوقلا ) بوعش فاصم يف نودعب اكريما دونهُو
 لجو * مثلآ رايح اوضاخو ًانفس اوثتبا رضح لها مهتمو .شاوم ةلعز مهنمو ضرالا ه3

 مهرخ !نع اوضرقنال ايف ةقئافلا مهتعارب الولو صنقلاو ديصلا ىلع مهتشيعم يف مهدات .

 اال )ل د 2و اسنلاو ليالا دك يف همابس موصت نميسطا وي ا

 لاغدالاو ِ رعقالاو يراربلا ىف. الا ةماقالا.هل بيطت.ال هلابما هته نعول دانا
 اذ هدو اقدم نورعام ىلا تانئاوملا ل 4 ثيح ةفيتكفا

 0-0 انلاخ ايف ميقي نا ديري يتلا يدنا ةنج كانت تاناوبلا 00
 ةعقاولا ةقطنملا يفف ٠ ةددعتم لئانق وا فانصا ىلا نويلصألا اكريما ناكس مسيو :
 ريكمألا ةليق تنكس اكسالاو روذاربال نيب يلاثلا ضرعلا نم نيتسلا توفل قوق >>
 لمحت ىلع ةقئاف ةعاطتساو طاشن ووذ ةماقلا راصق مهو ( ةثينلا موحللا ةلكأ ءانعموإ) تك

 نم ةيدرا اهقوفو اهشيرب رويطلا دولج نم ًاناصمق نودتريو طرفملا بعتلاو عوجلاو دريل ٠7

 [تولسلو براوجو ةيذدحا هدلج نم نوت لا لحع وا هنرلاب فرعي ناويج دن 3

 ات دكر نوتكس لموطلا ةانغلا قيد نيفالدلا .وا ناتيملا ءاغنا ص 59 5
 0 يضارالا يف ةئبالا باشعالا لوصأأب انوفقسيو نيطلاب .طالخ نودسي ه1 0



 كي ل غلي معا ااا عا ذة ذا ا 1

 ١ ه 6 عتلا تانالولا خيرأت 0

 نم انضيلا لهو ضرالا حطس دارا عشت نركم تينا كلج ضو 0
 رخبلا لجع مول نم مهمانطو ٠. :قحي:.الا هيلا خدي ال.نضرالا تحت ستتم ريل |
 ديصلل امنوذختي يتلا براوقلا اما ٠ ليوطلا مهليل يف ممل ًاماعط هنونزخيو هنوديصي يذلا '

 ٠ هئاوناو رحبلا ناجيه نم اهيلع ىئثخي ال اهتفخ ببسبو رحبلا لجع دولج نم ةعونصق
 هجو ىلع وفطي افيفخ "مسج هفرط ىلا نودشي ليوط سرم اهل ةبرحب ديصلا نوبرضيو ٠

 ظ ديلجلا ىلع تايرعلا رح تالكلا نونننتسو "ل0
 مقأولا مشقلا لك ينو ادنك- دالب نم ربك الا مسقلا يفونيكشالا نم بوُتخلا لاو "0
 للبقلا :نطرتلا نم ل: جزدلا يلاشو ةضتملا تاوالؤلا نم ئيشنسما را

 ٠ اوطا رهخ فافض ىلع ناك لصالا مهنطوم نا لدتسيو نييكت وجلال لئابق ترشنتا

 7 نوبشي ةليمعلا هله بعشو ٠ نويلم عبرلا مهددع زهان ع ءهباسلا ليلا لئاوا فو

 لو ندنغلاو ديصلا بلط يف زخا ىلا ناكس نم نولقعتف نتاداع نم وتلا ا

 تاداع ةريقع لكلا ةددعتم رئاشع ىلا ردتدعي اومسقنا مت . ةيقارزلا يد ْ

 دكا نيكتوطالاةلتق تناك اكريما نوينوروالا لد الو اهريغ نع قش ا

 رئاقع اهل تدارآ ةلهو ضارما ينيب تشفت دقو ةوطسلاو ئتوتلاو قاقعلا يف

 تررضت امك ضيبالا سنجلا نم اكريما دونه لئابق لك نم ةليبق ررضت ملو «.اهتمرب
 تارشعلاب ىلتق اوطقسف اناث ديدجلا مهودع ماما اوعيطتسي مل نيذلا نييكنوملالا لئابق ٠
 رجالا وبعلا نم- ويت لحامو ايقالتا راش درت ةريغص ةمد رش ىوس مهنم قبب مل 2

 وخال ةليق 'تنكشم نويكتوجلالا بتم ناك قلا ةريبكلا ةقطنملا نم مسق يفو ٠

  قيضم نم دن اهانكس نك اماو سوتودنايو وا نرويه ةليبقب فرعت ةوقلا نم بناج ىلع

 ظ لطوا يداو لا انيسوتخ نمو وول ظداو يربا يتريحب أ نو د و اند

 ميضايج نعدونلل اغم عيمجلا دحتاوى رخا لئابق ابعم تنكسو لاروس رهن ىلا اقرشو ٠



 0 نويلصال كريما ن زاكس 15
 اسهل 0 اا هيئات يئنتددييي تت بل اة 333 5 ةذكَل 10000

 معد يور ا ياس
 0ك نيشيادناو سرر هن ريقعو يربا .ةريحب لاش 00 ةيلصالا نرويه ةليبقف
 9 ىلا اومضنا كلذ دعبو برا ج ناروراكس ةريشعو اههيونج

 فلءوت يتلا يبف نكرم سادينواوساغاوناو ساغوياك و 0 رئاشع اما لامشلا

 . اعم تدحتا لئابقلا هذهو سيوك وريا مسا اهعومجم ىلع قلطيو ةسمحلا كرويوين لئابق

 ةحاصفو مهنطول ةقداص ةبحم يوذو ًاناعجش اوناكف ليث نبحا دونها ةما تلثمو
 ةحالفلاب اولغتشاو ةربتعم ىرق يف اونطق لب ةديفملا لامعالا نم اوفكنتسي 3 ةروك ذم

 ءادعأك كتفلا يديدشو ءاقدصاك نيدودو اوناكو طاشنو ةبغر لكب ةعارزلاو

 ناينيوملا ةليبقو زيكوريشتلا ةليق تنكس نييكنوجلالا ةليبق نم بونجلا ىلاو
 يبسسم ربت لفسا نيب ةمقاولا نك امالا يف ىرخالاو يسانت, يف تنطوتسا ىلوالاف

 | ةخدف همك نذبلا يف ايلع ةجرد زيكو ريشتلا ةلسق تفليو: + يكيتنالنالا سونانقداللف ١
 لئابق نيب ةريشع مهاو ٠ ”ءاقتراو ًامدقت ضيبالا بعشلاب مبطالتخا مهداز دقو ش

 ةريشعو ايجرويج لوادج فافض تنطوتسا يتلا سيسامايلا ةريشع تناك َنايليبولا ظ

 يبسسم يف اتنطق ناتللا اوساكيشتو اوتكوشت اًتليبقو ادرولف يف ةطاقلا سيلونيميسلا
 0000000 | رس وا انوا اه للا تطوتسا ئببسسملا ربت نم برغلا كلو

 اا 0002و ٠ ةيرصلا داللا ىلا برغلا نمو وميكسألا دالب ىلا ناسك

 نم لقا مبنع فورعملاو ةدحاولا ةريشعلا ذاخنفاو نوطب نبي اريثك فلتخت مت را

 ةيذاحملا يضارالا يف اوك اد دونه نم بونجلا ىلاو ٠ لئابقلا نم مهريغ نع فورعملا

 جذوا اهمسا درجم حبصا يتلا ةسرعشلا سيشناموك ةسليبق تنطوتسا ناك

 سينوشوشلا ةليبقك ةيلبسلا دونملا لئابق تنطق ةيرخضصلا لالا ةازوو - ةفركلتاو ةسملا

 ضيا تنطوتسا ابرغ يكفيسابلا ريداحا يفو ٠ نيينروفلكلاو ثامالكلاو شيليسلاو



 1 7 , 1 ةلحشملا تانالولا خيرات 0ةمه

 ا( دتتتتل 2ك يي

 5 ادن رثكأ اوناك نيتليبقلا نيتاه نطو ناتريبشلا : نكمل لو نيكولا ليا

 ءانبلا يف قذح يوذ اوناكو ًافغض عيمجلا دشا لكلو نييلصالا كريما ناكس رئاس

 نم مدقت ام رك ذ ىلع رصتقنو ٠ وزغلاو برحلل اليم لكلا لقاو ةراجحلاو باشخالاب
 للملا ةيشخ هفاشتك | لبق ديدجلا ملاعلا نطقت تناك يتلا لئابقلا

 نونيزيو دلج نم ةقطنم هقوف نوفلي ريصق صيمقب نودتري اوناك دق  مهسابل
 .براوج نوسبليو مهمادقا لوح اهنوفلي رويسب نوذتحنو ةنولملا رويطلا شيرب مهسوءور

 يف هنوسملب ةنيزال ءاسك مهو ٠ طق اهتوعزني الو مهاجرا لوح اهنوطيحي جيسن وا مدا نم
 هفارطا ىلع هلو ليالا وا سوماجلا دلج نم عونصم وهو طقف ةنيعم تالافتحاو دايعا

 روصلاو ناولالاب مبماسجا نوشقنيو مهبورح يف مهولتق نيدلا رشبلا روعش نم رشاوح

 ةيبرغلا
 دوجوب نودقتعيو ٠ ًاضيا ابا هنوعديو ميظعلا حورلا هنومسي الا اكريمأ دونه دنعيو

 مهتباصأ ةيشخ هسأأب نوقتيو نوبهريف حلاصلا حورلا ىلع ةبلغلا هنكمت ريرش حور
 رار » نعلم تعي لجالا ندع رصشو معدلا ضرم ىمو ١ اوسالاو وأ 0 |

 نم ل ( ذوعشم لاجد كش الب وهو ) بيبطلا وا « جالعلا
 مم || هيوتنم ال نكلو ءرضيب وا نضيرملا ديفي هنااما العلا كللذو تاياقلا

 اضتحا ةعاس هنوعدتسي كلذلو ريرسشلا حورلا ىلع ةطاسلا بيبطلا ىعدبو ٠ هعرجت

 0و كلترح د رطادل ليني ىح رد طوي نضرب 0

 عاظعلا ضقضقيو صقريو هحمر زبنو ةجعزم ةحبيق اتالويصا توصب عرشيف ٠ 1 ش

 الل كلان مهداقتعال ماشتحالاو ةهرلا فقوم نوفقاو دونهلاو حنو 1

 ةبلجلا كلتو جيجضلا كلذ طسو ليلعلا ىضق اذاف ريرشلا حورلا درط ةصاخ تاوصالاو

 (هداغح وو صشبا يكل) يضعو هئاددا مزز ميلا حورلا ةثينا ي ه هذه بيبطلا لاق



 -- «:نويلصالا 0 ديم ظ -رخ

 2ظ2[ا1111111111 100 لا

 ل انزل فر نيطتلخ بك ردت يف [ليلع ةيدنلا لولا لتي ظ

 امس ارب هقلعتو ريسب هطبرتف ٠ كارحلا عيطتسي ال ثيحب ًابصتنم لفطلا طبضل قيض

 رصقب ًانزح هيلع تنزح تام اذاف اهلفطل ةميظع ةبحم ةيدنبللو ٠ تءاش نيا بهذتو
 هعضت تسلج قتمو اربشا اهربظ ىلع هلمحتو أشنر غرافلا هريرس المتو عاريلا هفصونع

 ظ داءوفلا يمدي ًايجش ءاّنر اهلفط يئرتو حونتو اهخوك راوج ىلا اهرقب

 باشعالا ىلع فحزلاب هل حمستو ريرسلا نم هتدلاو هجرخت لفطلا ربك ىتمو
 نانعلا هاوبا هل قلطي نالوجلاو يشملا عيطتسي امدنعو ٠ ءاشي ام لعفيل ةيرحلا هل قلطتو

 نقرشولا صقل ينرازبلا يق هيأ من دارطلاو يراجبلا وأ راهنألا يف ءامتسالل بهذيف
 كلذ وحنو اهرامغ اوضاخ يتلا كراعملا نع خويشلا رداون عارض

 لاير كلس يف ءاغتالل هاهءوي يذلا نسلا ذئنيح غلب دق نوكي ال مالغلا نا دين

 ا الا

 يبتنيف هرمع نم رشع نسداسلا عيبرلا غلس نا ىلا صيرتلا هيلع متحتيف برحلاو س ايلا
 برحلا لاجر فاصم ىلا ماهضنالا لواحبو 0 عم بعللا رداغيو ةوبصلا روط كاذنيح

 لوصحلا ةيفيك اما ٠ «جالعلا بارحب» ين اي نا ىلا قحلا كلذ هيلع نو ءالءوهو

 ةماكفلا نم بناج ىلعو رومالا بئارغ نف هيلع

 هن ريشع نع ديعب راغ ىلا بهذي نا حالعلا بارج عنصي نا ديري يدلا ىتفلا ىلع

 مام بريشي الو ًاماعط اهيف قودي ال.ةيلاوتم مايا ةعبرا.ةدم امئاص ضرنالا ىلع سلبوا

 ضمغم ىرثلا لبع محطضيف ءاخترالاب هتالضعو روتفلاب هتمهو طاطحنالاب هتوق ذخ اق

 حالعلا بارج عنص رس نع ه.ابنا ميظعلا حورلا نا لاخي نيعملا تقولا ةياهن ينو نينيعلا

 00 ا ٠ع كلو ريغ و[ | درج وا الك وا اسرق ىإ اسوماج ةمو ف يارا نو

 هيف عوجلا لعف نم هتبوبيغ يف هر يذلا ناويملا داج نم بارجلا عنب هيلا ىحواحورلا
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 1 د دا رف عليج نتي ريتش كلو

 ' ًاماعط بلطي برضملا غلب ىتمو ًافجترم ًاحنرتم راغلا نم حرخيو ىوقلا طحنم نيكسملا
 ودعيو | داوج يطتميف سوماجلا ديصل بهأاتي مث ةيافك هنم مهتليف , الاح هب هما هل يتت'انف

 بشنيو همداصي لازي الو توملا باهي ال بلقب هيقتليو سوماجلا فداصيف ةيدابلا وحن

 هنا ىتمو هدلج نم هبارج عنصي مث ٠ هفتح هيدري ىتح رخ | دعب اذحاو ةلاتقلا هماهتس هيف
 رارضا نم هيقي بارجلا كلذ نا يدنملا دقتعيو ٠ هموق لاجر كلس يف ماظنتالا هل قح

 ناك اهبم اليدب هب ىضري.:الف ريزشلا حورلا '

 نوصلختيف هيوذ ىلع اليقث رقو حبصي عفن هنم ىجري دعب ملو يدنهلا خاش ىتمو
 هدنع نوعضيو ةلظم هل نوصنيو ةندابلا ىلا هنودخ اب مهنا يهو ةيّن الا ةقيرطلاب هنم

 اماه تفرك لفحلا دوكنملا كلذ يضقيف نوفر صني و هنوعذوب 3 قاكضاو ةاولا 5 الياق

 ةفول ا مهدنع ر ١اص هنال كلذ 8 الو يزاوضلا شوحولا تايناب اسازتفا 5

 هل نوه ا ل ءارضحلا ةرذلا دبع ابنم ممالا نم مهريغ ريظن دايعا دونبللو

 هل ةميظع ةيبش مطريصت يكل ماعطلا ةلوانم نعو لب لاتقلاو لامعالا رئاس نع عاطقنالاب

 "لها دشتحي لكالل ةحلاص تزاص تونحلا ناب ةوشنلا تأابتاو نيعملا تقولا ناح ىتمو
 ندضاع ١ نيك الخرم ايقوخ نودضقاو#نانلا نوم سو ةلسومعلا ةحلاستلا لاك 0

 ءابطا ةعيرا ةقلحلا كلت نمض صقريو اطوح نوزوديو ءانغلاو صقرلاب نوعرشي مث ةرذلاب
 3 موقلا ءايعو ةقاشا قوطنو .اهن :نوحلتعب ًاسازجاو“ةؤذلا لانس هبي اين نيلماح

 ميظعلا حورأل ركل دئاشن نودششو نوصقريف اعنها ةردلا لبانس نيلماح برخلا'

 مو اهقوف لجارملا نوعضيف .اهريغ ران نومرضي مث لوالا ةرذلا لجرم هل نومدقيو

 اوغرف ىتمو سيماوجلا نورق نبف ةعونصم قعالمب لكاالل الوا ءامعزلا ردابي خبطلا زجت *
 مهءواقفر اهتيي عبتبانك نواك ايو عااصقلا كلتب اهدالواو ةريشعلا لاجر رئاس طيحي



 0 وقعا اك ديل :ناوس» 1 ”
 000-2[ 0ك[ ااا اذدكَك 2ظك»"1111111111 ع 000000 ا 000007

 ريل يع نابل بلا تلا قيوم يرام نرسم 00

 نع اهالخ يف نوعطقني ةثالث وا نيموي مودي بارشلا ديع هنومسي رخ ا ديع مهو ٠
 يوق ركسم وهو بارشلا فاشتراىوس *يشب نولغتشي الو لمعلاو ماعطلا ةلوانم

 يقي 0 بارشلا راضحتسا 3 قف «قوبنام مهتغلب» ةيتنأ كلف وص مْ ءاسنلا هعنصن

 .ةعونصملا بارشلا تافاس ييت ءاسنلا رودتف ءانغلاو صقرلاب تبنلا 5 لاحر

 نم ةطقن رخ | ىلع اوتااب قح نودبرعبو :نوصقريو نولبني نولظيف نيطقيلا تان نم

 : لفني نا ىلا اذكهو هريغ ىلا نوقلطني دحاولا تيبلا ةين ١ تغرف ىتمو بارشلا كلذ

 , تويبلا عيمج نم بارشلا

 ىلا نولي مهنا رضاملا رصعلا يف اكريما دونه ضعب نع وجسم

 عصو ريغتب ريغتب مهدنع لعفلاو ٠ داق رنلا مدعم ع يلا ا ءانالا ةعلاطم ش

 زوجي الف هيلا راثملا عم الا ًاعوضوم مهدنع نوكي نا نكمي ال ةراشالا مساو.لوعفملا

 ريخ لجرلاو ع مهدع هدا مسأ ل ىَء لجرلا كلذ الثم مبهتغل يف لاعب نأ. ش

 لج لا وللذ لثم ريا نه قوكمتتلا ةيملك هيلا مضي ملام مالك انج مت
 ريمضو ءالقعلا ريغ ءايحالا ريمضو ءالقعلا ريمض ةنالث مهدنع رئاضلاو ٠ سلاج

 راوردلا ةردقك ؛ةيعيطلا:داوملا» تاقؤلخملا نم اهمضاوم ءايساب معارق.نومسست « هال

 لج اك اعضوم ىلا ميتفاضاب ةنرقلا .لها ىلا نوزيشيو ٠ مهدنع .تبنلا كلذ ةزثكل

 جوزتي نا مهدنع لجرلل زوحب الو ٠ ا رج ملهو لالتلا لهاو الثم رادردلا ةرحش
 دالوالاو ىرخا ةيرق نم ةارما بطخي نا هيلع بجو حاوزلا دارا اذاف هتيرق نم ةأرما '

 مهدالوا عماسم ىلع اورك ذي نا مهسفنا ىلع اورذح دقو .دلاولا ةيرق نم نونسحي ٠

 دالوالا ضر ان نا مهداقتعال ىرخا تاناويحو لقحلا ة هر 1 يبثسولا 7 ١

 ند ةت!ايلنازأطلا نوريعف» نا زمإلا نياكي ةضلا دولا قدرقتم 207
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 0[ اا لا ةذذننت لا 0000 2 2 2 2 2 يي يب بيبا ةذتتنلا

 ضعب نورتو ما مهل يف طعم لسور تامه لل

 ريثك كلذ ريغ مملو 5 قمرا له نقل نا مهدنع زوحي ال دح ىلا ًاتدقم كاَدِصألا

 زادقمو موقلا قالخا ىلع ةلالدو ءىراقلل ةبكفت مدقت ام رك ذ ىلع انرصنقا بئارغلا نم
 منك ةادغ

1 

 يناثلا مسقلا
 تافانتكال باو: ناقسلا

 تافأ لاقل لصنلا

 دع تاك رمان ف نوي زغلاو نوساس الان ع

 ؟ بكب نار نان ٠ 585 ةنس ةرم لوال ديدجلا ملاعلا نيييروالا نيع ترظن

 فذدق رحتبلا يف. هيظعا ءون:ثدحف ادتلرك“ ىلا ادنلئسبا قمءارئاس ناك نسقلوجتريه هدا

 ةياجدق اهات مل هنكلو ةرمريغ ةسبايلا ىأرف روداربالوا دنالدنوفوين لاا

 امم ادنانيرك ءىطاوش نم هتبءور داتعا اع ًافلتخم هاار يذلا ديدجلا ءىطاشلا ناكو

 ضو ايلف ٠ دعب ميمادقا اهسدت مل ةديدج عامصالا كلت نا يف كشلل الاحم عدب ال

 يضارالا نع ةعونتم ًاصصق نوربخي اوقفط هتيتون عم ادنلينرك ىلا روك ذا نسي
 برغلا يف اهوار يتلا ةديدجلا

 فيل ربمالا يعسب ةقيقح كريما فاشتكا ىرج ةنس ةرشع عبراب كلذ دعبو

 علق اف نسفلوجريه اهدهاش يتلا :دالبلا ةفرعم ىلا قات يدنلسالا نابرلا اذبف نوسك ريا

 ألف ٠ ٠ نجلا يئامرج متم دحاو الجو 9 «بحصي ابرغ راسو ادرك نم. هنك رك



 8-2 ههنا قيزؤتحنالاو ملا 3 9

 ظلال 111011 اا ك1 يا يي يبي ذئدفتل

 ليلق دعب و اول ملا نع ينامرجلا كلذ لض ةييرغ دالب ىلأ اولصو

 هل لاقف ةيبشلا راثالاب ةنيزملا موركلا نم هذشنكأ امو هل ثدح ايغ مهربخأو مهافاو

 ا يضارا نم نالا تدع دقو كلذ فيك  هباجاف لوقت اهب حز كلعل 1 فيل ريمالا

 ويلا ءاتيلال ةيمرفلا .مانتغان همك نيل ىصوا ييلاتلا حاصلا يفو ةليللا كلت اودقر مث

 اونحشو هرما اوذفنا مهنا لاقيو مهتنيفسل ًانحش راحشالا نم اهريغو يلاودلا باطتحاو

 تشعلا:ضرا يا ادنانيف ضرألا كلت, وعدو وعاجل ثنح ىلإ اوعجرو أطحو ًابنع منك رم

 ابح رطخلل هتايح ضرعو هلاجر عم اهيف لزنف روداربال ىلا غلب ٠٠١١ ةنس عبر يفو .
 هل تاطف هدالب نم الادتعا وتكتوك-ا رلكتم لمتأ دالنلا كلت نا ظحالو فاثتكألا

 لاطأاف ستسوشتسام لخد ىتح ًابونج راس مث ٠ هنطو ىلا ةدوعلاب عرسي ملف اهيف ةماقالا .

 اجا كوت قت ءانم 1 فابن ؟لييت ماجا 0 ه ثكملا

 ةنسلا يفف ٠ ضيا هريغل ثدحب دق !دصق ما ًاقافتا ناك ”ءاوس دحاولل ثدخب امو

 ا هريغ اهءاج ةروك ذملا يضارالا نوسك ريا فيل فاشنتك ال ةيلاتلا

 00 ويك ل كو نا روعل افماعب نزع هله فو ايدك نستيس

 ةنس ءاحف ٠ ديدج فاشنك ا اميل وجل اننشتك | قلاةديدلا ضرالا ىلا ريل لع مزع

 فات كانك اوتشوب اوكا ةدع/اهيق ىتتيا دق .هوخلا ناك ةعقب ىلا "الا, ةماجج عم 119

 ستسوشتسامو نيام ىلا اواصوقف ةيبرغلا ت املا يف لوجتلا يف اوعرش يللتلا عببزللا

 دلوروت مهب عفو اف لاحر ةئالث .ابنم 14 يف دلجلا نم براوق ةنالث ىلع ا

 : نراوقعلا هك نس روم نبع مهجام قع ا اموت دلو الا ًاميمج مهولتقو هبحصو

 تيتشتو دونها مازهنا نع تلجنا ةيومد ةكرعم ايف نيذلا:دونملا نيبو مهنيي ترجف

 نفد هنا ليقو ةكرعملا كلت يف هب بيص 1 حرج نم ارث اتم تاف دلؤروُ اما ٠ مهلهش

 . يلاتلا عيرلا يف دناينرك ىلا هقافر عوجرل ًاببس هتوم ناكو ستسوشتسام رفر لوف يف



 الل
 و ْش ب ةيسنلل تابالولا كح را

 ةنسو ٠ ٠٠ه ةنس هل ود عماكدبا لل قيمز سلو رخال إل ١

 ديدجلا ملاعلا ىلا ءاج هنامز يحالم ربش *| نم وهو نيفسلراك نيفروث كلذك و ٠

 نم تاعامج رثالا ىلع هعبتو ٠ ستسوشتسام ءىطاوش يف اولؤنو ًايتون 0 ٠
 2 ايساودج مهتافاشتكا ف اومدعت مهلعلو دنلنا دور اولتحاو نييحورنلاو نيدنلسالا

 ش 2 . : : 7 1 5 18 0 ٍ
 دنالد رامو (نتالوفوبن) دن الواله ْى هرمعتسم اشناو اهيلاعك ان نم مهنمو ٠ انحرف

 اهوفشنكا ىلا ةمجلا عاستا رادقم نيحداسلا ةراحتلا تكغلوا كرد ملو (ايقوكسافزن)

 مطل رطتن ملفت تاومغتسملا كلت اونطقا نيفيا هما ..: دنا رك ىلع نم سف ل علال

 كلن نكس عم ةراجتلا نا اودجو مهنال مهدالب ىلا نيعجار | مكس افق اعلا

 يش الو ةيبوروالا علسلا ىرتشمل مهارد مهدنع نكت ملف ةليحتسم نيشخوتملا دالبلا

 مهدالب لضفت دالبلا كلت نا نويفاندنكسالا نوخزءوملا رك ذيو نيرجاهملا نم هن

 ًاصخو الاجو ةبيط

 ةنيابر ءيجم ىلاوت سفع عبارلاو رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نرقلا ةدم يف هنا لاقيو

 ىلا ىجورن نأ ١١ 41/ ةنس يف هناو ٠ ديدجلا ملاعلا ىلا ةفلتخم دالب نم ةينونو

 كرويوم ةنيدم يف راث | 0 ةدحتملات اءالولا نم عوزرفلا اشلا تابج ىلاو روداربال

 نيروك ذملا لامشلا بوعش ىلع لدن
 9 1000 228 00 اع يع 0 . :

 وار نيفان :حسالا تافاشتك اف هحئاتن ةيمهأ ىلع فقوس ثذاخلا ةيمهأ نو

 امااوسن مهنا مه عبنا تح قالطالا ىلع ةدئافب ملاعلا تا مل اكريما (نييسرونل

 كللذ ريض ورا ردن ملو ٠ ائيش اهنم اوديفتسي ملف ةديدجلا يضارالا نم اوفشتكا

 ناكس راصبا نع ءافتخالا ىلا ديدجلا مناعلا دامف ةديدجلا نك امالاب الو فاشتكالا

 : 0 200 ميدنلا ملاعا
 0 فاؤ كايف زايتت برسل نوكي دق هنا وعي ةدئاف. نم هز 8



 --« ةناشتكاو سبوك سوفوتسرخ- ظ خا

 2211010000 21001 يااا اننا خخذ1#1#11آ1#1 م ا ا ذطفلا

 نرترشام انا #0 . ددصلا انهن ةيكر يمال دئارقلل ضل يرو

 برعلا ناف ٠ ندمتلا نييك رغادلاو نيينابسالا اوملع نيذلا برعللاكر يما فاشتكاب
 ةراجتلا اشنم مهو داليملل رشع يناثلا نرقلا ىلا عساتلا نرقلا نم رحبلا ةالو اوناك

 نفسي صغت اهناب اينابسا يف اريملا يناوم يبرعلا خرءوملا يسيردالا فصو ٠ ةيبوروألا

 يف نيملسملا نم نانثا بهذو ٠ ةورثلاو ةراجتلا زك رم اهب (نوبسل) ةنوبشاو قرستملا
 لوح رخمت تناك يتلا اهدالب نفس نم اريثك اهيناوم يف اودجوف نيصلا ىلا عساتلا نرقلا

 نفس نا لاقو نيصلا رحبا نم نانويلا هلبج ام ًاضيا يسيردالا فصوو ٠ دنملا ءىطاوش '

 رافسالا يف نورطاخي برعلا وحالم ناكو ٠ مايالا كلت نفس نسحا تناك نيصلا

 نوينابسالا ملعت مهنمو + رحب لك يف نودهاشيو ةفلتخملا راحبلا نودصقيو
 لثم نوسبلي ناكم لك يف 1477 ةنس نويناسسالا ناكو * نفسلا ةعانص نويلاغوتربلاو
 سرحلاو ةيبرعلا دابجلا بكرو تاداعلاو قالخالاب برعلاب نولثمتيو ةيبرعلا بايثلا

 ةنوشا فو ول ب ووسع ةيبرعلا دوقتلا ثاكوكسم تناكو * عئانصلاو

 يسيزدالا ةمالعلا لاق هنكل يبرغلا طبحملا يف هرفس بولسا سيلوك حضوا (نوسلا)

 اناا برعلا نم ةعامج نا ةيهاز ةيبرع ةنيدم نوبسل تناك مد ليوط نامزب دي
 1 ل املا كلق ارق 0 ةملظلا رحب يف اع ثحنلل 2

 ان كيتنالتالا اوعطتف ١١5٠١ ةنس لبق نوسسل نم اوعلقا هعا دب “ألو . 0

 20 ةريقك ورع ددتلا تام هانم لكفو ةيدجا روزي اوتشك | و ةلؤل

 نع دب الو: نيرورغملا عراشب فرعي عراش ةنيدملا كلت يف لزي ملو نيملاس ةنوبشا ىلا

 ٠ الويتسهوا ابوك اوغلو رفشلا كلذ لثم ىلا اوداع ةنيدملا كلت يف برعلا ضعب نا.

 )  )1(ةرشنلا] 3

 هو



 ١ +4 ميتا عدلا يانا 0003

 حت 2230000000

 ا 0 كلذل هشناف يا ب لع فو سيك ل

 هج

 | رلا لصفلا

 6 هتافاشنك او سمو سزوفوتضل

 امنا نع الضف هليصفتل ةجاح ال امث اهريغو اهرك ذ راملا تافاشنكالا كلت لك نا

 ويراّضتم نوخرءوملاو ٠ ةفلتخملا تاضارتعالا نم. ملست.مل رم ابك .ةدئاغب ملاعلا تأت مل

 لايشلا ينفا نمدبل كلفت مل كريما فاشك!فرشو:+امضاثيميصاخما وتلا

 0000 ٠ لويئانمألا ةمال | ديحتم 56 نس نيب خيراتلا هظفح لب ةروك لما

 1 فرعي ملو هياغتا ٍةرُع رجدلا هيليم ىلاطيا وه لب ًانابسا نكي يل ميلا
 روك ذم ىحضا ميظعلا فشتكملا اذه مسا ناك. املو ٠ ةرخأاتلا ةنمزالا ىتح ودق هل

 نم ديفيو ذلي ام رك ذ ىلع رصتقنو لصفلا اذه هبل درفت نا انيئار ناسلو ةفش لكب
 ء 1 هتايح ةجرت

 نا دعب همسا عقوي وه ناك ايك نولوك. لويتسيرخ وا: سلوك .سروفوتسرخ دلو
 وحن ايلاطيا نم يقرشلا لاهشلا يف ةيرحب ةضرف يهو اونج يف اينابسا ةمدخ يف لخد
 ”الماع هوبا ناك و ٠ هتوص نامز نع فرعب اهلقو ١405 ةنس لب ليقو م ١ 955 ةنيع

 مهربك|سروفوتسيرخ ناكو ةدخاو ىثناو روك ذ دالوا ةسخ هل ناكو فوصلا ةقاشم يف
 ميلعتلا نم رفاو بيصن ىلع لوصحلاب ظحلا هل معني ملو ٠ ةهانو ءاكذ مهدشاو القع

 هبل فغشنا ىتح مولغلا نم ايش زرحب داك امو رايفاب.ةيلك يف افرص ربشا ةعضب الخ



00 0 
 هححح رجح لح حلا 5252255 اة 33

 ل نري تاولطخ كلذ اة فق ماع ضو قفل المحتم اهاطاعتي

 امو باذعلا دشا اهنم قاذ ةرطخ ارحب بيص اف برحل ةلمح يف ةرم راسو ٠ هتلئاع

 نم برقلاب ةيقدنبلا بكارملا ضعب نع شيتفتلل ةيرحب ةئعب يف راس ىتح اهنم اربي داك
 تقحلو بكارملا ضعب تقرتحاو نيقيرفلا نيب بلا ران تلعتشاف اًيناسا يف نوبسل

 | ٠0 ل ايلا يسب اج يق نو يلا سوو رتل
 ربلا ىلا غلبو خسارف ةيناُك ةفاسم عطق ىتح كلذ ىلع لظو حاومالا عراصي راصؤ رحبلا

 رثك | نيلعا كلذ“ ىف اوناك نييلاغوتربلآ نا زوهّشمو ٠ لاغوتربلا ري وه اذاو رظنف ًاملاس

 والا, علب لاك ققلاوسمبلا عكر ةسلطاقنك لاو هزكتلا قولا يف ةرابم نر
 ةنس' نم لاغوتربلا يف يق * ةئس نيئالث رثت | سروفوتسيرخ رمع ناكو سبلوك
 ةركلا عرتخم مايه 5 ىلا فرعت ةدملا كلت نوضغ فو 1984-14

 يق رشلا فصنلا ىلع ايساو ابوروا مسرف ١49457 ةنس أ,عنص نم غرف : يتلا ةزاوهشتللا

 لوي ام لكل ةدغاسملا ريثك و فغشلا ديدش يلاغوتربلا يرنه سنربلا ناو يف

 مساو ولارتسرب همساو هتنطاق دحا ةنبا نم سروفوتسرخ ساو فاتك الا ىلا

 ويروك هليدع ىلا فرعت كانهو اريدام لامعا نم وتتاس وتروي يف ابعم نكسف ايبيليف هتتبا
 )0 ا رح نك زخ حرموا نيك هنم سموك .دافتسا روكا
 00 ل اةددتل كراتعلا» قاسلالماع نقلا كلك نك فاما فئابو ترش
 قواد الق 2 سيمت ضرالا تاكياذا-ةنأ خم ايراو انفارتجلا نف ىئامزل لها عد

 لصينا ردي هناب مزجو يقرشلا اممسق يف سبيلا يزاوب اهنم يبرغلا مسقلا يف سبب دوجو

 ظ لومف هراكا قاقاو هلاب لش ىتح هيف ىوقتي ركفلا اذه اَديو يرخ راس اذا دنملا ىل ّْ

 و ف 2 يوم راهو ٠ 1 م عالطتسال طيحملا بانع كك 7

 لاغوتدبلا ىلا ًاعجار لفتف همالكب ”ابعب وا ًاهاتتا دحا هرعي ملف هترصانم ىلع ايسنيف



 3 ء + « ةدحتملا تابالولا ايد 000

 اسهم 5 3:3

 ا لارا ةصاخ ةحم ل تنكو يناثلا اندرو هتللملا 0 لا نع

 هعورثم نع اريرقت هيلا ا عفرف راحبلا كلس ملع قاطن عيسوت يف ةميظع

 يف اتباث ناك هنال-هقةيدصت اوب اف هدنع ةيرحبلا لاجر ىبع كلملا هضرعف 1486 ةنس
 هنن دح مرنم ادنجلو نا سس © تالليحتسملا نم كتل نص تاملظلا رحب روبع ناب مهداقتعا

 ةيركخلا علطاف فاشتك الا رف ملا لول ياس ل ءوسلاب ةراما سفنلاو هسفن

 ا اك يونملا ضرالا ىلا ةنيفس لاسرا باي ةنسلخ ةديصلا لج

 ةبج نم وه سياف هوعياشمو سبملوك . هبكترا يذلا طاغلا اما ىعسملا طومحو لشفلا

 ىلا ةرشع نم رثك | نكي مل ضرالا طيحم نا نظب نا اممحح ةبل لب ضرالا ةئيه

 ةناق برعلا يجري ليم فلا ةثالث ةفاسم-زاس-اذإ هنلب نقتعاو ليم سلا 0
 هيلا يمري ام ةياغ اذهو ةيقرسشلا دنملا ل 1

 وعسأوو دلعلا وود 74 يتلا نامر زق هينا ءىراقلا . نعد شكل ال

 ةنس فو ٠ أيثَم د فر تيار ناو ل قصرا ا نودعتع عالطالا

 عطق نم. لوا .ايهو نيصلا ىلا ايسنيف نم ولوي ويفامو الوكش ناوسالا فان ١

 ةثيم يا. نيتنس كلذ دعبو 1535 ةئس اعجرو.* ايوروا ضرغ نم هليك ةدس ا

 ىلا ريبخلا ولوب كرام وهو ةنس 0 هرمعو لوكيل نبانايحيضي رة ١

 قرشلاو نيصلا ىلا هتلحر هب فصو « ملاعلاب ءاجع » هناونع ًاسيفن افلءوم عضو

 الع انعو 4 ةنس ارحب هدالب ىلا .هتدوعو.ايسا نم يقربشلا بونملاو ىصقالا |

 ريسلا ةلاحرلا نا مث ٠ هعون نم ملاعلا تافلءوم سفنا نم فلءولا كلذ دعنو ًاقئاش ْ
 هن ع يزيلكنا فكلءوم لوا وهو ١555 ةنس روبشملا هفلءوم عضو 0 نوح:

 تح لهنا كلذ رجا دق نكد علوم ر يس معز الم شرال ةفيك ل١



 -.« ةافاتكاو سلوك 13 يح“ 58 :

 ظطت1111 وح اح حا

 91 2 ل نوت اولا نأ نملنلا "نطو ةلورحلم ندر عن تناكو

 ىلع علطا دق ناك سيملوك نأ ع < تالا رض ذع وت ةللذلو ءارو ابا

 نع ولوان باتت يف هأارق ام ةيعور هقاشو ضرالا ةيوركب عنتقاو اهرك ذ راملا تاباتكتا

 هارق ام ةبجل نيقي متا ىلع ناكو كلذ ريغو اهتالصاحو اهانغو ةليمجلا ةيقرشلا دالبلا

 ةربشلاو ةمينغلاو حبرلا ءاجر اهتيءور ىلا نحف اهفاصوا نع

 د 0 لا ناكر انام لأ 1281 1146 هن ىف سلوك راشف
 ةكيشمل د[ كاك اناسآ نا دب ٠ دنايدرق كلْلاَو ةزيشلا الاررا ةكلملا دلل

 رظنلا نع تاونس 17 برحلا كلت اهتاغشف ةطانرغ يف ةيراغملا عم سورض 9

 برق نييناكسيسنرفلا نابهرلل ريدب "رم اينابسا ىلا هقيرط يفو ٠ سبلوك عورشم يف
 هليفتساف هدلو عم قمرلا هب دسي ام نابهرلا نم بلطو ادبيا ريد همسا سولاب ةنيدن

 نيرونتملا نيب هئدابم ضرعيو هءار ١ ثبي عرش هيلا اليم مهنم سنا املو ةشاشبب نابهزلا
 ةلوبجم ةريزج دوجوبو ضرالا ةيوركب ريدلاىل ها عنتفا ىتح ليوط تقو ضمي ملخأ ميم
 . يذنا ىناسالا كلملل ةيصوت باتكب انينشزام همساو ريدلا سيئر هدوزو اهفاشتكا نكمي

 درك ى اتم نب لك ناك كاونش تنع نيبلوك فرَصو - انؤدرك: قدرت نك
 هاخادفوا نينسلا كلت ءانثا يف هنا نظيو ٠ كلملل هعو رشم ميدقتل ةصرف نيحتي وهو اليج

 ةلامتساب سموك ححنو ٠ عباسلا يرنح كلملل ةضيرع عم ريلكتذلا دول لل نتا

 0 ودل اساس هل انصتعاف هيلا وشتلوت ةنقاحا نسيئرو سوينولاريج ريكا ا

 يف هسلجم لاجرو ةكلملاعم "دك ناكق انعور كلثال ةعؤرفم يذق نم نكمت ريخاو

 رهشأ عمج هنا يا لاغوتربلا كلم هلمع ام سفن ايئاسا كلم لمعف مدقت 1

 مهيار عجاف سبلوك عورشم يف ر ظنلا هيلا ضوفو كنان ندم يف كلم ءالع

 ا اومعزو ضرالا ا ودقتعي ال اوناكو ا يار هيغسو هضفر ار ىلع
2 

 ص



 مش ف ا نيو هن روك ذملا قافتإلا متو ٠ ةثعبلا كلت فالك 3 ع ١ 7 ..إ 4 7 . 1 5 - 35 .٠

 5 7 با, ةدلختملا تااللوو هاا و

 ظلال اذتتتلَل ااا ةةككفل 100000 ا 50000 لاا

 ا ا هاي 3-5 26 نايم 0-0 5-7

 اودقتعا نيذلا نم هريغو ليجناتتاس ويسوملا طسوت ةطانرغ برح ءاهتنا دعبو
 ١ ب اسياونح ىلا لخدي نادل تعيق البازبا ةكلملا ينل: نيئلوك ,يارادن 01

 اهناك ةكلملل تدب يتلا هءارا اهماما لسلة رو هكا راش للا سلو ةغوزال

 سيرو ! ريتك كلذ نم نسبملوك . ءاتساف اهترضحح نم اغزاف هتفرصف نونملا نم بر
 ١ اررودعلا لع مع لب هتسع ترتف الو همزع رجب: مل هيتكلو كاياسا

 بهأأتي وه اهنيبو اينايساو لاغوتربلا ىلع هضرع ام سفن اهتموكح ليع ضرعيل اسنرف ىلا
  00راكأو هنع ئرلف ةيناث .امذل لوثللو ايلا ناهنلا موني ةكلملا لس

 لع ةينلا تدقعو اهتحصب تعشفاف ازا الخ اماما طسياةكلإ هرم راو ا

 هولا كلذ. اهلج امام مسالا مال اه رت نلو اسسق يف
 . 2 1 كس 6 4 /

 تان ء| 1 2 007 2 م . ا 0 ١
 تاعفنلا 2 20 يفابلا تن 5 هر سلا تاق نم قعنلا مط

 ١ .٠ 2ك 4 | 8 5900 . 0

 ىلا ىعسل ىلا صرالا 2-- و حاحنلاب هعو ام ل اداو : لاير فلا ه٠ املك

 د ِ 05 0
 للا لع اكيلمو طيخملا رحبلا ىلع مظل“ الاريماو اريح اكاح نيسان ١ ١ 1 | 95 5 . | | 53 . 007

1 ( . 22 1 5 3 1 5-2 8 1 

 نم هلان ام ةميق نوزنألا نم نادتساف ارفشت>ي ىتلا دالبلا ليخادم سثع ىلع ىلوتسيو

 ظ راباوا ناسبن مسا

 ةئس ١457

 8-5 باثخالا ةعاب لم 0 5-5 8 ا هسا نَح ا نضال :

 هرغو سرب مل انحوب ا نا ريغ م بتم طومح دل و يددخ ع نو ًايتخاو

 اوعنقاو 0 لا نزكما ودحاو م أوبه هءارأ نودوصتس وصتسي اوناك نمي ٠
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 3 او سبلوك سزوفوتسيرخ» - : ع

 5 ا 0 ايون تاسأب ترا دهرا 0 م رفسلاب يتون

 « ايرام اتاس » يهو نمش -تاللث“ نذل تزبحتو « تاملظلا رحب يف هعم

 اولوانتو اواصو ةراحبلا عمتجا مث ةدعلاو نءوملا نم مزلي اب اهزبحف «انيب»و «اتينب»تو

 نفسلايف اولزنو هدعب ءاقللابلما ال ارفسزورفاسم مهن اك مهيوذ اوعدوو سدقملا نابرقلا

 اهتعرشا نفسلا كلت "ترن ١495 ةنس با ربهش ثلاث ةعمجلا موي حاص يفو

 ف مدل ا مظإإإلا نوجا ترحتا3 لتولاب ءاكيم نما رخما هللا :مساتو ترا

 ٠ امميمرت لجال يرانك" رئاَرِج ىلع اوجرعف « انين » ةنيفسلا تلطعت مث مايا ةثالث

 دشأ اومدنو هازرم نم ةراحبلا مءاشتف اهفاع ناك فتاك هوي د ناكر ث نأ قلت

 مهاهدال برقيو فوكللا مبنع ليزي ا عرف رطخلا كلذ مشحت ىلء مدنلا

 يف قرن ناكرب التم مإل برضو ةعيبطلا يف ةيداعلا رومالا نم كلذ نا عاطتساأه

 ساس يف يرانك رئازج نم اوعاقاف مهئاضرتسا نم نكمت ليزجلا ءانعلا دعبو ايلاطيإ

 يكيتنالتالا سونابقوالا اولخدف حيرصلا برغلا ةبج ىلا مهريسم اولعجنو لولبا رهش
 . عقاولاو وغنا بيس ىلا رئاس هناب نظب سلوك ناكو نوزيسي ةبج ةبا يف نولهاج مهو

 كلذ يردي ال وهو ادرواف يلاش تابج ىلا ار ئاس ناك هنا

 اذاو ا رظنف حيرلا اهتقفاوو اهريسم نفسلا تدواع لوليا رهش عسات فو

 000007 كلسللاو مل قيحلا رطللا متعب ةراحبلا نحن اما السب تار ن١
 يفو ٠ ديعولاب ىرخاو دعولاب ةرات مهنع فنخي سموك .راضف ميئاطوا ىلا درعلاب ل

 000 111 17 رع تقرا تلحلا ةزبا نات "نع ليك قا للا رشع ثلأث

 'ا ا دنا كلذ نايعو هرعت ايهاحتأ نم الدب ليللا فضن قف كاجرد كهل

 أحب ردت

3-0 
0 

 رو 2
5 : 8 
 لل .
 . 1 1 ك١ 2

0 

 مانع يك دب الو لا للا نم نيم اودساخ يقلع يارا مل

 رت



 13 ١ 6 جيلا ا مار 0

 مهتيهراف ةطقاس 507 اودهاش 1 ريغ * ءاجرلا تيم مهيف يبحو 0 9 ٍ

 ” للا ويلا يفد رب اند دق مهلا ناوهط لشن عزجلا مهرواسو فوكلا مهدواعف ْ

 علا بشعلا دم ًاشارف هحطس ىلع ناك | رضخم رحبلا اوار ذا ميهولق عن : ان

 سيلك ىلع اراثوفوخللاو رمذتلا يلا اوداع نا. اوبل امو ةاجتلاب "يطا ا
 مهدعيو مهيضغ فرصيو مهتدح فطلب لعجف ٠ هولتق الاو مهب دوعي نا هيلا نيبلاط '

 دير اخ نييكلوك لال اللاو رامد يعم ا سا | دوعو ٠

 "ول مهام تان ١ 55 ةةمس لفلان نك با جقم يناث ةعمجلا موي ىتح ديعوو دعوو

 مهلك اوددرف ربلا ربلا رصف «انين» ةنيفسلا مدقم يف ًافاشك ناك يذلا انايرت وفيردور

 طقاستت حرفلا عوفدو مهايحم ىلع حفطي رورسلاو ربلا ربلا نيفتاه ةملكلا كلت ظ
 سلوك ' ىدترا ءىطاشلا نم اوند ايلف.٠ ميجابتبال ةمالج ايران اقلط اوقلطاو يد ١

 عم لزنو ىرخالاب الولسم فيسلاو هيدي ىدحاب يكولملا ملعلا لمحو ةيزمرقلا هتلح
 ةيقيسوملا مهتال ١ ىلع نوفزعيو نوبرطي اوعرشو مهتدئفا ءىلام حرفلاو ربلا ىلا هلاجر '

 قافتالا بجنومب اكيلمو (كاحو الاريما:ننيملوك ىخيضا ةسييبابلا مولر

 ليتساك ملع ذخاف ٠ ةريزج وه ناكملا كلذ نا ملعو البازيا ةكلملا نيبو هنيب هركذرالل !

 لوألا امس ناكو.صلخملا مسا ىلع رودافلس ناس ةريزجلا ايدو كله ضو
 كئلوأا اودهاش ايلف شوحولاك ةارع اوناك نيذلا نويلصالا ناكسلا اما ٠ يناهاناوج
 الاس هلاجرو سيملوك راصف مهماما نم اورفو اورعذ عاملا مه 0

 نودهدنم مهو نيسملوكل اهومياتف ةيرطعلا اشعالا ضني ميعموب ةساس 0

 ةلدتملا ملاع نم هيلع اوطقس دق م ونظو 0 ءاررغلا الرا

 نا نويرلا هي راقكلا تقيناسالا .اوميفأي ةريزجلا لها عور نكيضا لل لبا 1

0 
 نياع فاطف اهريغ رزح ةدع دجو: 50 بصخلا يف ةناغ ةريزجلا

2259-98 



 هيض ردد ش شر
 ظنا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اخذخخذ#11#1آ1#1#1#1#1#1*#ذآ1ذ1ذ1ذ شغال

 اهاهس عيمجلا نم  ًاعاستاو ءالاجو ًابصخ رثكا ا ةطهلو يار ذر ورا 3 شلل

 كلذ ريغ اهريغو يرام تناس اهريغو نيدناندرف ىرخا ىمسو ٠ البا نياةكلملا مسا ىلع

 هنونخديو هنوقرحي مث أل تابنلا نم عون قرو نوفلي ةريزجلا لها نابسالا دهاشو

 أضيا اوفشتك او هب مهدبع لوا ناك اذهو فورعملا غبتلا وهو سوغابت هومسف مههاوفاب
 دك ديم ارم

 كقشتك قولا هترقس يديد علاحلا يق نسلوك اًبماقا ىلا ربشألا ةثالاتلا ةنمبو“

 مهنا نينا ةحارتسالل اهيف اوماقا يتلا ( الوينسه ) يتياهو ابوك و نبسنوك رئازج
 ل را لالا قب انزل انا اهبنقن علق نأ“ قمنا: ةبزلطلا' ضرألا ومشت

 ةيانب لوا وهو ار يغص ًانصح اهباشخا نم اونبف تلطعتف لامرلا اهترمغ رخأ ىلا ءىطاش

 ( داليملا) يتفتان نصح سبلوك ءامسو هيف اوماقاو ديدجل ملاعلا يف ةيبوروا ديراهت ذأ
 تاراشالا ضعب مهنولداس 06 نيلهالا نيبو مهنيب 35 مهافت تنخ 5

 االول

 ٍ اًدئاع سيملوك. علقا 145 ةئس يناثلا نوناك رشع يداح ةعمجلا موي يفو

 0000 د لو ل للا قرح الا نسا كرو هلانر سسمم ل
 اا يد :لا نال ةميظعلا رطاخملا هذه مهتدوعب نحت تناكو ٠ ةريزجلا

 ال كالحلاب اونقيا ىتح عباوزلا تفصعو ديدش فنعب ةنيفسلا مداصت تناك يتلا حا 2

 ليمرب يف هلعجو ريعلاب هالطو هفلو قر ىلع هل عقوت اه اريرقت سبملوت م

 0000 ]1 للف ليمرب ف همضوو لوالاك ءالظو رخااقربكو ١ سئاق مالا !

 |0010 منيو الكس حرشيو ١ م لديو ليمربلا موعي تقرغ اذا

 ًايلاغوترب امك اح ناكو ٠ ايرام اتناس ةريزج وه اذاو هنم اوبرتفاف ١| رب اودهاش 0

 مبعورشمب أم مهنال نييئابسالا نم دسحو أنا نا ودعو ”لظ مييلع ضقلا ءامتلاب م



 لك كك سكنا تاتو عن ١> كن

 5 يقي هوسساع امم امن ملفعا نييلاوتدبلا مق نم مهلانل هتبطفو همادقاو نيو مزح ل
 سولاب ىلا اوراس ارنمو لاغوتربلا لَحاوَس اوغلب: حب جهويسميف اولاؤ امو سناك ١

 ايكيش اوعمسي مل نول ناكسو ١494 ةنس رادا ضسثعب سماخ ةيد موب الا

 نم اوني دق اوناكو ١58 نس يلا "يف ةةهءانيم نييلوك< كرت كيم الغ(

 تلصو لل هنا ريغ دادحلا باوثا مولع اونسلو مهووذو ميلها مهاكبف هتراحب عم هتدوع

 تافرشلاو قرطلا تصخف مهيوذو مهلها نوري مينا اوقدصي ملو ًاحرف اوراط ةنيفسلا

 مييلع اورغنيلو مهيلا نيدئاعلا ءادشالا نيفشنكملا اودهاشيل اوبل ان نيذلا سانلاب حوطسلاو

 راسف ةكلملاو كلملا ةلباقم ىلع مزع ليلقب سبملوك لوصو دعبو ٠ نيحايرلاو راهزالا

 سانلا ناكو ميظع لافتحاب ابغشتك ١ يتلا رئازجلا لها ضعبو هلاجر عم هنولشربللا '

 و سيملوك ةدهاشمل قرطلا .ىلع نوفقيو ةرواجملا دالبلاو ىرقلا نم َنورطاَقَس
 | لمي سضدابمز كلما هاقال يك ولملا طالبلا ىلا لضو ايلف رخنفلا نم هلان اب
 0 دش هل ناك مالك سبلوك ملكتف مهسلجم يف ة-هسلجاو ايناسا نايعا ةفلتس ل
 هال او هتاّماعنا ىلع هللا اوركشو مهعيمج اورخف ةلودلا لا 8

 ىلع ضارتعا ةمث نم قبب ملو'سملوك ءارآ ةحصب ةصاخلاو ةماعلا عنتقاف

 عبرا نم ةفلءوم ةديدج ةيلاسرا اودعاف راعتسالا يف ةيغر عيمجلل تراصو هعورشم

 "وم مز امو ناويحلاو بولا فانصا رثاسو ةيشاملاو نءوملاب اهونحش ةنيفس ةرشع

 يراك دل مدع يفور دق وللا ؟6: ف نيولا ةلكش هم تعلق اف كاجرلا

 نيرشت نيريشعوىتاث ةعمجلا موي ( ياه ) الوينتسه ىلا تلصوف ديدجلا ملاعلا اهتبجوو

 . نيذلا ةعاجلا ا اع و تاليس اب قولو هلاجتووب نسلوك نإ يناثلا+
 ملغ ىوس الجو انو ناكسلل اهيف“رثا الو عقلي ضرالا اذاو اورظنف اهيف مهوكرت

 . نطو كا يح هو ىلفنلا داعب اوما لامزلا ل ترتستتم ف 0 ١



 م "اد يوك ا 10

 اذن لاا 22500001 الا ةذنينِن كل 1 2 يي يب ةتئت5تشتتتتتل هاا

 006 14 لرب بل يملا اور كلك رهن ةاييحلا

 بهذلا نداعم ىلا ريسملاب هرفس دعب مهعمط وه ةراحبلا كئلوا لتقم ببس نا كلذ دعب
 نوعيطتسي ال مهددع ةلقل رظنلاب مهنا نقياو ةريزجلا ريبك مهب ملعف مهسفنال اهالغتساو

 نع مهوحبذو نحل اولخدف هلاجر عم ةرغ نيح ىلع اليل مهءاجف ًاعافد مهسفنا نع

 «يبتكتدم !وقرصأو مهلا

  اهارس ةدلب ىنبف !ديج نصحتلاو تويبلا ءانب يف نيملاك لذ نم سبملوك عرشو
 رئاخذو ًانءوم مهديزتسي اينابسا ىلا لسراو ديدجلا ملاعلا يف تينب ةدلب لوا يهو البازيا

 . يل ىو ]خوتو نيلخالا عراهرال نومزو لؤيطي ةبركسع ةئيعن لع هلاخبز: جرم ةسع ةفنجو ظ

 يك ولملا يداولا هوعدف رابيس نداعم نم برقلاب ًابصخ ًايداو اوغلف ًافشكتسم را

 يل 20 دعو ةنيشاس هيف عدوا اموت: سدقلا نضح هانس اتضح كانه. نسلوك نلاا

 ءاج كلذك ددملا ايئاسا نم مهلصو ليلق دعبو وكيروتروبو اكيماج فشنتكاف ميلا

 ظ 0 ىلا لقن باتك لوا وهو ةكلملا نم ًاباتك هيلا لمحي سبملوك وخاسواملثرب
 3 ديدجلا

 ار ييسلا ابام يفاوسغناف اموت نييدفلا نضيف نيلوك مكن نيف

 0 ادا تحت اقرلا اوريصق لولا تاذعلا ينوتيذيو افسح نيلغالا 5

 .. مهتدجن ىلا عرساو رمالاب سبملوك ملعف ةيماحلا لاجز نم ادع اواتقو نصحلا اورصاحو
 ًاسفن 7٠١ اوناكف نوينابسالا اماو فلا ةثملا زهان نيينطولا ددع ناك نصحلا غلب ايلف

 ”ةرصنلا هيلا ًابلاط هلل لصي وه لزتعاو _سوامرب هضيل ىلا هلاحر ةداهش ل ملف
 مل اراصتتا نوينابسالا رصتنا ةهرب دعبونيفرطلا نيب لاتقلا سيطو يمحف :.ةرونلاو

 سبموك هيف كد ر يذلا | ناكملاو بع ةزجعم اهومس ةزجعم هودعف هنوعقوتي اونوكي
 ةسدتملا ةمك الا ال الحلل

ٍ 



 مو د وللا 0 تا 0

 ملفا هايإ هبا اهتم 0 ين عارتلالا اينامسا ىلا رفف ل كلذ ةيماح نئاق اما

 رمالا ةقيقح ىدرحتي ًابودنم هلبق نم دفوا لب همالك ةحصب كلملا قثي ملف دادبتسالاو
 .ليبجل ركوب انك رقاو ناو ةريبك روما نعتوكل نويدم تاكو

 وح .اطاوثو ةيناسنالا تطاوعلا مهتق تنامو عه رئاض:تونخت نيثلا يللا
 سبلوك ىلع ىوعدلا تيبثت ىلعنيينطولاو نابسالا نم اههالاو نمو روك ذملا يعدملاو

 'يربلا

 ' نيم نلا انعم نمواديجو او سلوك وحبا < ةئسراخا فا

 اوتابومهداز لقف رايا رهش نيرشعلبق قيرطلا فصتتنمملا اولصي ملف ةسك اعم تناك حيرلا

 كريما ناكس نم مهعم ناك نم ءاقلاب اومهو ةراحبلا راثف ىوطلا شارف ىلع نوبلقتي
 باكتراب حمسيال هنا لاقو مهرجزف ةيئاسنالا ةبحم هيف تك رحتف سبملوك اما رحبلا يف

 16 يطا فد + هل لوتغذاف ميلك نوجش. مهنا وااعيسجت نوتومس مهنا امأق ةطيرإ

 اينابسا لحاس ناتنيفسلا تغلب ناريزح ربش
 تارقلاو ةطاسبلا تايتل ترظن ىتح ننيلزكا ع البانيا ةكللا رظن منذ

 هتءارب تتبثاو هيلع ىوكشوا هب ةياشو عامس تباف هايحم ىلع ةموسرم ةماقتسالاو

 وتس ةنيوج ئضارا نم 2004 ةعفب هتمهوو قود وأ ا بعل هيلع تضرعو

 دهدِض تاباشولا نوتات شاو هي نودع رصف م ايفا نأ زع ٠ هسفنل وه اهراتخد

 روق دل موا ربا ىلإ ةقلاعلا هتلحز :نيمملوك "انما هم رطل ١
 لا ثلثم لاع لبج_هل ادب رايآ ١" يفو ٠ .امتمرب ةراقلا لب طقف رزجلا فاشتكا سب

 أك ريما ةراق ىلا هعم نم عم كيمو حا لم انييؤرلا كر بتو ًانميت 3 ثولاثلا اب هاعدق

 ا يد رييب ةيناسإلا نم هامدق أ مم اطو نم لوا قلو كر ال بصمدنع

 وه هارتعا ضرم ببسب ًانقوم ةدايقلاب هيلا دبع سبلوك نال



 55 -« ةالثكاو 3 سروفوتسيرخ ريعم ا

 دهشة ا الا

 2 تطلد 06 2ظ2ظ1111116 0 ىلا سلوك داع ليقدنبو

 مل هنا ريغ نابسالا ةطلس دياو رومالا نكسف هيخا نع ًابئان سبملوك سواهلئرب ناكو
 . تاياشولاو مهتلا عفدل اينابسا ىلا ةدوعلا ىلع سيملوك صاف ةروثلا كلت داخخا ىلع وق

 قشف هتمك احمل اينامسا سلجم لبق نم السرم هافازو اديجواب اذا ريسملاب مهي وه اهنيبو هنع

 نا ميلآ ىمن هنا مث *  ةيفخ هيلع ىفخت ال يذلا هلل هرما ضاوف هنا ريغ اريثك كلذ هيلع

 7-3 00000 111 | ادجفا درا ئاجوسو هناي كفل مت دعا رئا نك يللا ل

 هتمك احمب ًاقلطم ًاضيوفت ضوفم وهو رِضُح دق الييدوب نا هعماسم ع قح كلذ
 5 0 اد ردلرع لع نيف هنا قه ال يدوي هاش ام لوا نإعق هتصاقمو

 ةدح ىلع امهنم الك نجسو
 اا اولسإلا نينطولا نا ليظتف قشاوك لع سيل بانل احلا كلذكوتفا
 لك لتعاف لليل وك اما ناوندعو ملظ:ضحمو ةرئاج ةلماعملا كلت“ ناب اورعشو كلل ل

 لسرا من * رمذت لقا دب ملو لكلا ةريدملا ةيانعلل ماتلا: ميلستلاو ليمجلا ربصلاب كلذ

 روجلاو فسعلا نم هباتتا ايو.همودقب ةكلملاو كلملا ملعو ابلصو ايلف اينابسا ىلا .الولغم

 «انيبلق ىلع اليقث "نع تناك كدويق لاَقتانا»نالوقي هيلا امك و هدوبق لحب ارما ةوسّقلاَو

 15 آف تيللطتا ةيصوصخ ةلباتمل ةكللا هتحد. عن ًايمومع الافتحا هيلا راذتعالاب الفتحا 2

 اينع نم ردبلا تطقاست ىتح هثيدح نم يهني داك امو رمالا ىلع اهعلط اطاف ةل أسما ا

 رولا ةودتلا نميمباتا املك :نسانت وا. ىسن هنا ىتح هبة ارب سيل
 همسأ الجر يضارالانم فشنك | ام رئاسو المده لجاماعاك ا انتا 0

 ال د ا ضرالا ةركبلا ]وجي روض ةباربةلجر ىلع لوعت نيل 1

 ا سلسماو ١5٠١ ةنس رابا 55 يف رحباف هرينسم اليتاك يس نم الا

 سشيلوك حاف ناريزج ه: يف اهولصوف الوينيسم تابجالوا ويضم وداتنلداو دنانبدر)

, 



 ما د © ةنوغتلا 00 - 0

 ةكتكتكلنلنُمملا

 ةل نأ ناو كلق هنم نسعي وئافوا مك لل لسراف هنت ثعلب تنس لبا ١

 ىقاتفةقئالريغةروصب هبلطٍضفرف اطولح ب رقبرعش ءونمايا رمت اثير مايا ةعضبكانهةماقالاب
 ىغس امنا هناب همهفاو ميثللا ودنافوا ىلا هسفنيوه قلطناو ةشاشسب ضفرلا كلذ سلوك

 ةعدلطلا ا همالكب 1 ملف ثودحلا بررقلا ل ىلا ًاصيرت كانه ةماقالا

 ملطيملف ةنيفس ”4 اهددع ناكو رات قل دم ار اركض د ا

 هدأ كلذ نكو سوئابقؤالا قايغا ىلا تيفاغةيقلا نال اهتم ةيناين نك
 دهن د توقك ناو "قس نق“ نو ذا ةكتالملا 3“ هتزأبمإو سلوك فا |

 ثدح

 نا يو ذاذنسرت ةريزج ابنم ةريثك نكاماأ فشتكأاو هرقس سلوك 00 |

 كلذ يرديال وهو يبونجلاو يلامشلا ةيكريمالا ةراقلا نيمسق نيب املا غلب 15١ ةنس

 دكر ناك امانب ىلا لضو- ىتح اهَريغ ىلا اًعيَم قرم رخل ىلا ” طاش نم لكل 0

 رم دقو * هيلا ًايرحب ًاقيرط دحي مل هنا ريغ طيحملا رحسلا ىلا لّضي ابرغ هريسمب هنا

 داك تح بكسنت لويسلاو مظاعتي ءونلا ناكو ًاضيا كلذ ملعي ال وهو خزربلا ءىطاشب

 لاقل ملم ةوددعو ناكملاكلذ ناكس ضب كج وتلا اذهاالوعاحتلا نا

 الملا راق لزتف ءاقنلا لما اقفرو سبلوكل دعي مل تح ًفولاو تاثم اورجتُو
 ملل اقو ءاشي نا ىلا كانه ميقيل ةملالا نم لسرم هناب طبار شاجو تباثبلق مهيطاخو ظ
 ةلاوقا ل اد اليه ملكي من ةقؤ رش عي ةليللا كلت قوي وييصرمقلا نا راك

 دق سلوك ناكو فوساوهو هقورش 00 كلا اودهاش قحابقصب ب اومزجي مل مهنكلو

 هنءون قدصل ةملالا هانشأ اا نا تراهشلا نظف“ لق نم ةنتونح نال 0 :

 ظ كال كرس نارا هلا

 لق اي بول يع تع السم البر كلا ناب سبارك لل ينو
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 وش نيل سررت خ 9 ا

 0010_1_0١ الا ذذكل الكا

 20 ا :اذوعوو ترم تناك الك هلا نا اهنسالو اتا يح مره

 ٠ كلذ ريغو هتحص فارحناو هنفس مظعم ريسكت لثم قيرطلا يف ةريثك بعاصم.

 000 ل اكلات لاو وكت نع تاع كلذ لك غر عسل ودل

 همرك | دنانيدرف كلملا نا ىلع هباعتاو هلاما عايضل رثك الابو ديدش نزح كلذل هلمشف
 ةافاكملا ليبس ىلع ءيشب هدعي مل هنكلو هداهتجاو هتريغ ىلع ىنثاو

 ا 1 اع داع حو يلا عاج لاه طوع سلوك قست الك
 هبحن ىضق نا ىلا شارفلا مزالف الوحنو ًافعض دازو ايندلا ةايحلا يف دهز ةلماعملا وسو.

 القوت * فرغم ةيدم يق لابلا فساك ًاييثك انني 9.٠ ١: 5 ةنتس راي 14:11
 ا فلاكلا انيك قلع ردو كتيمود وكأس ىلا هك يلا

 ريخع وبني تدغ ادالب هقاشتك اب نهاضت ال ةمدخ ملاعلا مدخ يذلا لجرلا وه اذه

 "000010100 اللا نسح اعرف انت سلوك ناك دقو“ ضرالا مما لكل حالفو:

 00000 ا هلاد اليسم انيتع ناوطا ماج ناضتإلا عقر .دنفلا لع ا

 |نقتك ]ىلا نيضرالا ماود ادا ءوديس لت تومنال هركذذ نا:إلا سمولا قا

 يتلا ةراقلا ةيمست نم هنا مرج وه سبموكب قحل ام ربك ١ نوكي دق يذلا ررضلاو
 + ينعا ًاقاتحتتا نينشتكملا لقإ وهني :طينا فرشلا كلذق ايبلوك هينملب امفشتكلا
 رثكا تناكو ١401 ةئس راذا 4 يف ايلاطيا يف دلو ٠ يسنرولفلا يسك وبساف سوك

 اول ميما اع ضان دعخ :رقتس يفوح لاغوتزبلاو اهم ق١
 :ةيمهالا نم « دلع نكمل فاشتكا نكلو ردباركالا يبني جةيوتل ل :

 . *يطاوش ىلا لص 6 ١ ةنس ةيناثلا ةرفسلا يفو * تاويل يقل رقاس دقو

 قققاولا هر اال صورها حجريو هقبس نم لك نم .م رثكا ًابونج مدقتو ليزاربلا ظ

 ف ١554| ةنس ًاعوبطم هذه هتلحر رمخ رشنف ًاضرع 1 ةجردلا ىلا ادرولف يبونج

 ل



 0-1 7 .ةدحيفلا ا خيرات 0

 20000 ا ا ل ام هه هو عن وج ةدتتت ااا كن 5 يلا

 ديدجلا ملاعلا فاثتكا نع امي رشن د نم لوا وه 0 انام رج لامعا نم غربسغوأ

 ذب لعن ريما فاسشتكا رزخ يوخت تناك ابلكو تاعوبطللا كلب نيالا ا

 ىلا ةربشلا كلت: نم نتيملوك :مرحو «6نيما» همسانب ديدحلاملاعلا اوس سور 3

 ض ديالا

 نيبال لصفلا

 هدا ف يقاسالا تافافلكلا

 اميس ال ابروا يبرغ لك كرح دق ةقئاف ةعرسب عاذ يذلا اكر يما فاشتكا ربخ نا

 تالمحلا زيهجت ىلع ةريغلا ران تدقتاو ٠ فاشنك الا يف مسوتلا ةبحم ىلا اينابسا

 سلوك تومْلع نينس رشع رمت ملف -ةبك ربمالا ةزاقلا ىلا ئرختالا وات ةنيل
 نايرادخزرب ىلع نوينايسالا “داش ١5١١ ةنس فو ٠ةييرغلا دنلا رزح مها ترمعتسا ىتح

 هاب ضايسالل ..ك الا اوبلا:نؤلغالا ربحا تاوتس ثالخ كلذ ديو ٠ يلة

 دعصو روك ذملا خزربلا ربعف ٠ رخا سونايقوا دجوي برغلا ةبج ىلا مهنم ليلق دعب ىلع
 ربش مث اليلق هيف راس لب دحلا كلذ دنع فقي ملو طيحملا سونايقوالا رظنو عفترم ىلع
 يكيفيساملا سونايقوالا كلتماو نويناسالا هب زاتما بجعو راختفاو زازةعا لكب هفيس

 . اينايسا كلم مسابب

 سبلوك اوقفار نيذلا دحا وهو نويل يد سنيوب ناوج ماقكلذ نوضغ ينو
 ةورا ىلع. لصخت ناكوب فانتتك اللو_عالطتسالا دصق ةضاخ ًانعس نهجو ةيناثلا 20 ١

 ببسب نهولا هب لحو بابشلا ةوق هتقراف دق تناكو وكيروتروب ىلع امك اح هدوجو ةدم
 نم زك نيا اجاب, حا ويت»يف عبن دجوي هناب نابمالا: نيب اعئاشتداقتعا ناكو : ةخنوتسا

 - نم هل ةقفر عم نويل يد ناوج علقا 1517 ةنس يفف ٠ هبابش هيلا دوعي هيف محتسي.

1 
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 ةفسابلا ءارضحخلا راحشالا ابيف حوامتح اجارحا نورظني اوناكو نالا تح فشتك ! ام

 . . ايا 0 ١ - ا 211 هيل 8 1[ -[1 .

 نم بصخاولمجا ةريزجاوفشنُت ! مها اونظف الوبحم أرب اوأر ديحملا حصفلا ديع هيف

 م للد ريغ لأ ةئرطع تاقاكو ةلكساو اهزاو اهبناصغا ىف درغت ةليمحلا رابطالاو

 الوا راهزالا ضزا يا ادرولف ديدجلا ريلا كلذ.اوخدف رطاخلا حرشيو رظانلا قوري

 10113 1102832 مسالا كلذ اك هيلع نوعلطي يدلا ديعلل ًامارك|

 مهلادب يذلا قئارلا رظنملا كلذل ةبسانم ايناثو

 ابيق تينب ةنس نيسمخ وحنب كلذ دعب يتلا ةبجلا يف رملا ىلا اولزت مابا ةعضب دعبو

 شيتقتلاب اوعرشو ٠ ايناسسا كلم مساب ضرالا كلت اوكا نيطسغوأ تناس ةنيدم

 لحاوسلا كلت يف اومدقتو ابونج اورادف ٠ بابشلا ديعي يذلا عوبنيلا ىلع داهتجا لكب
 ريغ وكيروتروب ىلا نيدئاع اوعلقاو ادرولق مسا هوأار ام لك ىلع اوقاطاو يسارف ةدع

 اهنم رفاس امل ناك امث َرَْصاٌ نكي مل نويل يق ناحل

 ءاشنا هيلا ضوف ا لا را ىلع كتم نينوي اينانسا كلم ”افاكف

 .دجوق 157. ةنس الآ ديد ةسااعبلا لاه مل سيئوب نا ريغ ٠ اضيا كانط رم

 يضارا نيبتابسالا مادقا تااطو وأمو بضغلا ةروس دشا ف 9 مهو أبيق نيبل اتم

 لارا نمره ابق لك ةلئاخ ةك رعمب نآقن :رقلا كلشّماو دوتيلا يلع مججه ىتحن ادروأف

 .هولمتحاف دونحلا دحا ماهس نم ريطخ رجب سينوي بيصاو ٠ نفسلا ىلا اواتلا نوقابلاو

 06 اخو نم ارث هبحنىضق ثيحابوكملا
 نايا : يتيستباك قيضمو ناناكوي افودر مك 3:تدانزف : فشتكا 1611/ ةئس فو

 ع ةعقوم مهنيب 7-5-5-5 و نولحال ينج ةيلايشلا ىطاوشلا ىلع هلاجر عم لوحي

 ةننسو ٠ كيسكملا لحاوس افلاجيرك فئشنتكا ةيلاتلا ةنتنلا فو 0 ٠

/ - : 7 7 07 2 - 
 م



 ١ ةدعتلا هيو تو 6 ١ 3 3

 ةروشملاهتافاشنكار ابو وكسلبا اي 0 0 0 |0

 كيسكملا دالب ف

 اولمحو ًافولاو تاثم اوب فرن مهيلع ىلوتسا نابسالا ءيجمربخ نيينطولا غلب املو

 ار جنم يلع ادرزعتما رنابسألا نكلي مهمالباو ف مدقتلا نع مهودصيل مهيلع
 ةضرف يهو زورك دال ا لك نمانيما وكسابأت انيم ىحضا نا دعبف
 ارم نفلا كابنعو ىقرشلا توتا لا سد تيكن يس ا
 5 ةخادلا ىلا دقت يغس ناك اذا هب كتفلاب هوددهف دالبلا روطاربما اموزتنوم

 هسفن روطارسمالا ةاباقم ديريو اهم الغش دالدلا يف هل ناو ىغتسي ام لج كلذ نا

 تيذ ةيلخادلا ىلا مدقتلا نع زئروك :مزع اوطششيل اموزتنوم ءارفس تالوطم

 اب هوربخاو ًافوخ برطضملا مهالوم ىلا اوعجرو ةنيمث اياده هل اومدقف حايرلا جاردا

 الا زتروك اوجري يكل ىلوالا نم .نمثاو سفنا ايادي اييموزاووم مهجرأ افق نك
 + دشل اهلا هلم غلبو هرثاث راث مطاقم 6 عمت يسلط الا مدقتي

 ةغملا رش هنوردحب السر اموزتنوم دفواف ةمصاعلا ىلع فحزلابو هفلخ هنفس قارحاب رماق

 اهوحن مهريسم اوعبات لب هبمالكب ولفجي ملف نآسالا اما ةنيدملا لوحد ليت رس 0
 5 مهودعاسو ناسالا اودهاعوهيلع اموزتنوم لاذ د سو نوعفدب نيذلا نولهالاضفتناو

 هدد تقاضولعفب اذام اموزتئوم رد ملو ةنيدملا اونلب ىتس_نومدتت: اولار امد
 0 لن نمأ لم يفو همغر ىلع ءادعالا نيحتافلاب ءافتحالا ىلع مزعو ةاجنلا لبس

 كتزا لكيه اهيلع مْئاَقلا ةلحملا يف اولزنو ةمصاعلا نوحتافلا لخد ١١15 ةنس يناثلا

 ْ برحلا هلا
 ناكف ائيش لعفي نانو نود بقا طيح ةدلا يف توك صرت 5-6

 1 ا سون ناب لب مواقم وا ضراعم البو ةنيدملالك يف هلاجر عم لوجب



 8 0 ممأ ( يف نييئاسالا تاقفاشتكا ا 5 ش و

 كالد ءانتا قف فرقك كتكلل ةيل آل ةيرشل ١ نسارعل موب لك قاعد

 ناكس دنع ةعبتملا أ | اعاقدو اموحه ب ىلا قرط دو ابوصحو ةسدن نع عددا اوم خول 3 00 9 ١ 1 . ١ ا

 رم أرونك كو ةريخذلل ةريبك تاعدوتسم دلبلا بناوج نم باح لك ىف طظوو - دلل

 قيرازملاو نسساوقالاب ةءولمملا هللا 35 ارا اماتها هيلأ مع امو > هضعلاو بهذلا
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 تا راب دي رش 1 ري 2 2 ءا| -
 000000 لالجلانم هبفحب ناك . هه | دج اجرح هعف ومى حصا ليلقدعي هنأ ريع

 اونعسو معَ ىمأ ةعفح أوك داو هلاحر ىلإ أوق رعت هد نيطيحملا نيلهالا نال كلدذو تادعللا

 ضاضقتالا نوديرب مناك منيب نومدمدي اوراصو البق مهومهوت امك 0 ار 1

  ةعئاف ةعاحش ربظا ينابسالا لارتجلا نا دبب رصبلا حمل نم لقاب مبك الهاو نابسالا ىلع
 كلد 2 هلو ةنيعم ةيدقب الأ كفي 7 7 ةلعمعأو اموركدوم ىلع ضمه 0 د ََط أبرو

 ناو 6 ناضاالا هلاحري مجأه او ا هز واحملا ةعطأاعملا ك تح ن لك لوبعم رذع

 راص الذ ةتيدملا لع نتفحاز اوناك انين نيينايسالل ةتايخو ة

 نابو اينابسا كلم ةطلس تحن 0 فرتعي ناب هربجا زتروك ةضبق يف روطاربمإلا

 كلذ دعب ةئيعم ةيونس ةيزجو لاير ٍفلا "و نيدالم ةتش اهردق ةمارغأهل عفدي

 01 0006 ا ير ترف و تر ءانالا تط فوك

 ادرولف ىلع ا نيع يذلا زيقرات يد وايفمي ةدايقب ةلمح دفوأق هحاحنو 0

 ةيردملا 5-2 ةريخ نم نيتئمو اعلا ةلملا كلت لاحر ددع- ناك و هباعتا رات همرحمل

 ةناةتنلا دع كلذ ع ل ءةالذاو و مادخ نم ٍيَدْنَه فلا 00

 ىلع ةنيدملا يف ودارافلا.-ىمسملا هداوق دحا ىقباف ريخالا سفنلا .يح هت زوح نع مفاد يس

 ام يو م .دلا دونجلا ةيقب عم ابنم وه بحسناو 2

 5-2 | ع ةعواسا ؟+ لّتل يفو . هلاجر عم هلصيس يذلا انيما يف هموصخ ةزجانما

 هلاجرب 93 يلع عفدنا ذوركاريف برق اهراضم يف مئات اليفتب دونجا تناك



 ية ع يعج اذ س0 يحدسا

 2 0171 تايالولا خب 0 ا
 2ظ2111111100 1 1 2 01 2 2102 21202 2 2 خذا ا اا لا ا يي يي ب

 لو 0 ًائيش اوملعي وا اوهيتني نا لبقو ةتغب مهمّجاهو

 ةوقلا كلت لكب راسو فاعضا ةتش هتوق كلذب تدادزاف هتعاط يف لوخدلاو هل ميلستلا

 ٠ ةمصاعلا ىلا

 نابسإلل ردغلا مئالع مهيلع تديو لاتقلل نوينطولا زفحت زتروك بايغ نوضغ يفو
 اينيب نيينطولا مجاه ةظالغو ةوسق درحمل اماو نيلهالا ةروث نم ًافوخ اما وداراغلا اما

 رئاث راقف * ةنبكلاو ءاتعزلا نم ةثم نسخ حيذو مهدنع عيظع ديس نود ١ ١

 ودارافلا هب ميقي ناك يذلا رصقلا اورصحو دحاو لجرك اوبهو ناسالا ىلع نيلهالا

 ةمواتقم لقا نود ةنيدملا اواخد ديدجلا هشيج عم زتروكب اذاو مهوقياضو هلاجر عم
 حلا ران مييف تلعتشاو مهرص ذفن دق ناكف ناكيسكملا امل .- ودارإغلا ىلا

 لتقو ةنحاط برحب نانثالا كيتشاف بناجالا ةوطس نوبهري اودوعي ملو ماقتتالاو

 ةراغلل سرج نييناسالا زك رم/حضاو ريشا ةدع اهرواح ا

 دشا ةيندملاو ةيناسنالا دض ةميرج فرتقا ةطرولا كلت نم زتروك صاختب يكلو

 وانو رصقلا حطس ىلا دعصي نا اموزتتوم ربجا هناف ٠,ىلوالا نم ةوبق رك

 تركس كلذ ثا ىلع ثدو لعتف نابمالا اسطب »ةيكسلا ل نا هموقب

 هرج سف ماييقلاب قكيلم نولهالا ىمر مث قنحلاو طخسلا حيجض هبقع اريصق انيس ْ
تح ناسسالا ىلع ةراغلا.نويتطولا نشو ةنرحس ترو تا

 . ىلا 55 رطتضا 

 كا ذلل ايف عنلا» ناك ةلئاح ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشن ليلق نمز دعبو ةنيدملا ةرداغم

 , دا لا ا وييمسف نيمعالاب قيرفتلا يدب علو, سنقل نييكيسكلل
 عه أ بيس

 3 د 0 ا و نيا هيا

 مدد



 ا 0-0 0 تافاشتكا د 2

 0 ةعيات ,ات كيسكملا ظ

 يرخ وهو ردع سدادلا ليلا بأدب يف ئرج مادقاو ةعاجم ىلع لاذ لمع مظعاو

 . ىلع ةينلا دقع هناف 6 نالجم دئانيدرف ناطبقلا هلعف ام هابتنالاو 3

 000 1 ل او دعو لمدن كج يعل
 لمعلا ىلع امادقا عاحشلا كلذ ديزي ام هنم دبي ملو ةدوربب هبلط كلملا لباقف هتينما

 احلم تحبصا يت لااينانسا ىلا .اجتلاو ةيلاغوتربلا هتيوعر كرتو كلذ نم نالجم رث انف

 كلت منتغا يذلا نماحلاا لراش ىلع هعورشم ضرعو جاومالا كولم ةنبابرلا هدصقب

 ىلع ةراحللا نمديرب و ناس نسمح نعمل وم لواتما يجنب رماو ةتائات حل

 ةيمومعلا سعشلا ةقفت
 جهه

 سا ل 5 ةنس بأ ربش يف لفتت انيم نم نآلعتم علقال

 شيتفتلاب فيرخلا لصف ف رصو ةييونجلا كريما ءيطاوش ىلا لصو ىتح لادتعالا

  ابولاب هفشتكا يذلا سونايقوالا ىلا ابرغ هلصوي قيضم وأ زاغوب ىلا يدتمب نا ءاجر

 يذلا ء.اتشلا لصف فرصو يجترب ناك امب الوا زفي ملف ٠ تلخ تاونس تس ذنم... ظ

 كلذ دعبو ليزاربل ءيطاوش ضعب يف ء اوت وتسالا طخ نم بالا كلذ 2

 دجو هربع املف مويلا ىتح همساب وعدملا قيضملا فشنك | نا ىلا ابونج هريس فنااتسا ٠

 ةلدتعم سقطلاو اقئاروجلا ناكف ةدوشنملا هتلاض يه كلتو سونايقوالا هاش قة
 كينيسللا نلوتاقرألا ادع ةفمتكلا ايلا كلم كيف اداه ل١

 تك رشلاو ماعطلا ءدعوا ةلق نم امئانثا يف قياضت رشا ةيرا وحن ءريس نالت موأو 35
 بو اتحا

 5 ٠
 فصتنم يف ةسقاو يه زنوردال تيعد رئازج عومجي رم | ٠٠ ةنس راذ أ رهش يف

ع اًبرغ هريسم عباتو نابايلاو ايلارتسوا نيب قيرطلا
 لكلا يلتلا رئازح ن

 35 م



 44ه د16 ةيعكللا تابالولا خيرات 0

 ريسلا ليسي ليم ٠٠١ نم لقا نيصلا نع دعبي هلوطسا ناكو٠ نيلهالا عم ةكرعم»
 . ثيح اَقلم قيرط نع راحبالا اولصاوو نالجم نم الدب اطبق ممل ةراسبلا بموت

 05 نم نيسان ابلاص دع مل مل 7 يروا يبرغ يف اهوعيبيل تاراببلاب مهنفس ار

 قيرط نع مهناطوا ىلا اوداعو ةراحبلا عيمج ابيف لزن ايروتكف اهمسا ةدحاو ىوس مهنفس

 يذلا ضرالا لوح نافوطلاو ١555 ٠ ةنس لوليا ١0 يف اينامسا ىلا اولصوف حلاصلا اجرلا

 رولا كلب تقرغتساقف نائتزا ايوشي. ال ةتايف ةقيمخر آلا راس اك 0

 قاماوش ىلإ لاعلا لوح تراد ةنيفس لوا ايزوتكف ةنيفتلاو#: امري 58 ثالن

 ظ ١ 6 ديما

 ناك يذلا نوليا يد زيوكساف ساك ول ةلحر .يه رك ذلاب ةيرحلا ىرخالا ةلحرلاو

 "0 كابو هني ةك رق ساكو ل دقعف ٠ ةرفاو ةورث لع لضحو وكسمود نا 0

 اودعاو ابوروا يف يمومعلا دازملاب مهنوعيبيو ديبعلا نوفطتخيف ةساخنلل ءاينغالا رابك نم
 اكملو 4 0 خمت ناتنيفسلا ترحباف ةماعزلا ساكول يلوتو نيتنيفس كلذلا

 اصف لامشلا ىلا انسسرغ -١9 وجت اميفذق ءون تييح دوضقملا نكمل كلو]

 000 انمرو انيله اتئاس قيضم اناخدو ةيبونجلا انيلوراك « يطاوش ا
 0017 لف" ندرالا نين رينلا اوه اروكيخ مسا ضرالا كلن عاطل يهابماك

 ' دسستس اوراصو مهبلااوس ابتسا نا اوتيل ام مينكلورهينم.اورقتو اه 0

 ”ا سوت امييفام لح نوجرفتو نيتيفسلا نولخديو ةشاشب لكي مينو 0

 ظ علقاو ةمزتلا تاكو ننتغا نيسكخرلا نم نعول نيت راهم ناتنيقسلا
 كولا ناكف نيتنيفسلا ىدحا تقرغا عزعز حير تبه ىتح مايا ةعضب اوراس امو مه '

 ظ ةئيفسلا تلصو مث ٠ مهرس | ةظالغ نم نوساقب اوناك ام ةدشل ءاقرالا كقئاوال ةمحر.

 دال دكا ع 1 فا يقل راش كللإ ل اوت ساكو بهذف اينابسا ىلا



 27 ف نييناسالا تافاشتكا كل 25

 0 ااا هذيل

 اجلا تال قرات - ماتا يف هل 63| اوكيخ ىلع اك هلعج ناب كلل فاك

 نسحا تقرغف نيلهالا نيب ًامرطضمء اضغبلاو ةوادعلا ريعس دجو هنكلو ١66 ةئس

 هلاجر نم اددع اولتقف ماقتنالا نيبلاط دونبلا هيلع ضقناو ندرالا رهن لخدم يف هنفس

 داعو هسفنب اجنف ساكول اماو توملا نم مهصالخب نيحرف ءيش ىلع نووابال نوقابلا رفو

 ا هواك تبا نر نر تقلا را ند ندب كد ناحل

 3 ا 5 ش : للوالا دونبلا

 ك0 كلادالا نانا دافرأل يدولينمب نما لزاش كلل نيعأ 0177 ةنس يفو

 ناسين ربش يف ابمات قيضم ىلا لصوف فاشنكالاو عسوتلاب هل صيخرتلا عم ادرولف ىلع
 3 ردح ىلع اوناكف نولهالا اما ٠ ًاسراف نوعيراوأيدنج 57+ هبحصي ١674 ةنس

 ٠١ الامش نورجاببو مييلحو مبعاتم نوعمحي اوراصف مبتطلس نم صلختلا يف اومغرو .

 ا د و تا وعلا نا نيشطعتم اوناكف نويناسسالا

 مل مهنكلو ةرماع ًاتوييو ةرهاز ًاندم اودجب نا نيلم | عاقبلا كلت يف اورشتتاف ةنيمثلا
  اولصوف ةيضرملا ميثارجلاب ةضئافلا تاعقنتسملاو كاوشالاب ةوامملا حارحالا ىوس اودجب

 أريغص اخوك .نوعبرا ابيف ةريغص ةبرق ىلاوضفاف نيحباس هوربعو يشوك الذو رين ىلا

 مهنم ذخاو هبانب عوجلا مهضعف مهداور اهيلا مهداق يتلا ىمظعلا ةخلا كل يه تناكف
 يلو كاوش الاو ميشبلا ريغ اودجي ملف جارحالا يف ةيناث اومابف ذخأ ام لك ٠ ءاعالاو كسل

 030 كاب فام انيمى رجلا + ءيطاش ىلا اوغاب ىتح نيشحوتملا حايص ىوتم اوعمسي

 امامرا اهنم اوعنصو اباشخا اوعطقف ائيش اودجي مل مهنكلو كانه مهنفس اودحب نا نوعقوتي

 اولض مهنا ىلع كيسكملا يق ةيناسالا ةرمعتسملا ىلا اودتهي نا نيلم 1 هايملا يف م

 نع مهلتق هنا ءيطاشلا ىلا مهتفذق مل : ميلا قامعا يف اوصاخو حاومالا مهتفذقف م ميس

 آسأايو ًاعوج تامف جار رحالا يف هت نم مهنمو دونبلا يدياب لتق نم مهنمو اقرغ تام



 2 تت ةدحتمل ترا رك

 ١م م رح 1 حسم سوا ويد وو يجو و ع حو ع لالا جا اي ظ2520زويهويرزوي اللا

 فصو نع ةرصاق 5 كايسكلاةنيدم ل يل اوف ةسسرد يول 0

 ٠ مهتمهاد يتلا رطاخملاو لاوهالا

 ةديدجلا تافاشنك الا ءارو نيداج اولظ لينييناسالا مزع رخب مل كلذ لك عمو

 هتيابنءووشو هتيادب نسحب هقبس املك نعزاتمي ديدج فاشتك اب اوعرش 1107 ةنس يمض

 هدتحم فيرش نع الضف ناك سريسك ةنيدم نم وتوس يد دنانيدرف ةثداحلا كلت لطبو
 ناكو ةلئاط ةورثب وريب عجر ءانثالا هذه يفو ورازيبل ءاقدصالا ريخو نييرقملا برقا

 هيلا بلطفهل ةجاح ءاضق ىنمتي ناك كلملا نا ىتح ماقملا عيفرو ايناسا يف ةرهشلا عساو

 ةريخالا يف رامعتسالاب عسوتي نا هل صيخرتلا عم ادرولفو 3 ىلع ايكاتا نا

 ءالبنلاءانبا نم مهلجتايئابسا نابمش نم ريبك روهمج هيلا مضناف رطاخ ةبيطب هسمتلم باجاف
 سابللا رخفأ مسالم ذاك و ةعاسش مهرثكاو ىنغ مهرفوا نم فالا 1 ٠

 روت هل قيس مل امم ةرثسلا كلل تادادعتسالا تماقون اسرعلا يد لع
 قارواو ديبعلا قاثول دويقلاو لسالسلاو ةريخذلاو حالسلا نم ةرفاو تايمك اودعاف

 ريزانخلا نم ًاعيطق كلذ قوفو ةينيدلا مدخلل انهاك رشعينناو يبلتلا لجال اهريغو بعل

 ةصخلا ديدجلا ملاعلا يعارم يف اهونمسيو اهوفلعيل

 (رشع نغسلا ددع ناككي رفسلا ارهاج ءىش لك راضو تادسملا تاما ا
 كلامم حاتتفال نوبهاذ > ىيلكذو اقيم تاي سرك ل لح انيم نم تعلقاف تادعملا ةمأت

 سو ور يف ةبراض ةسانحلا تناكو انافاه ىلا لوطسالا كلذ لضوف ديدخلا ملانلا 00
 يف ماكحالا 0 ووش يد كرف احتناسا يف مهو هيلع تناك مقاس هوقلا

 راك ٠ ايمان جيطب يف اهمر نإ ىلا نيعوس|ةدم ريسلا لوطسالا لصاوت
 يلاها نم ددع نييابس الا ىلإ مضنا دق ناكو ١هعه.ةنس ناريزحر بش لئاوا ف كلذ ا

 س ايلا مهارتعا ءاحنالا كلت يف ةميقعلا جارحالاو يضارالا كلت لعق اورتن ايفا 5



 2 ١ ف 06-5 تافاشتك 5-8 ١

 ةكذدتف

 ميل كلت موو ها يذ اما.٠ 00 اوداعف وتقل

 لوادجو تاقمغب نيرام لولناو ب 7-1 وومت عفا ريشا ةنالث هدم" الامش اوراَسَق ةيلخادلا

 ا ترا نا ع املا نيرا 'اواملب لوالا ةيزقت قون دونبلا نورا رفا

 ر 51, ةنديرزا اوفا رطو ان بيف ءانشلا ضف ةييقمت ل عاوقرعو تلف ربن نم ئرمشلا ةفلقلا
 1[ تاكل نم دعلاف فاعكترال] ةفلتخت تابجا ا اًرهن :نولس زو ابتاننا"قااولللا

 ١ ا كاب رك قي هلاك ول السر ناز انراز الؤك انسخ حيلخ ىلا ل
0 ' 

 0000112 هريس اولضاوو' مهابشم نوينابسالا كرت عييرلا لصف لئاؤا يفو ْ

 0007 لكلا ةظفم ةكلمت ءاسراإلا كلت ف ذوي هنا يذنطا ميليلد ملعأ كلو

 عقو ريفرات لاجر نم ينابسا كلانه نكو بهذلاب ىالم ضرالا كلت ناو ةارما

 000 كلا شر هنآ اما لاق وتوسع يذ نأ ديب ربخلا ةحص ركد اذ دواس أ ان

 00001117 ىو ملل كح ايف قدوم هلا وس راسو هع ةيرتلا

 الو ٠ ميليلد يدنملا نج كانهو نمزلا نم أحدر 2 امثيح يتغوا رهن ىلا اولصو
 مهعم نم رئاسو مههاتا ناب مهناسحا فاك هنم سحنلا حورلا جارخا ةنبكلا لوا

 وحن دعب ىلع اوراصو ةيبون+لا انيلوراك اوُغْلِب رانا لوا يفو ٠ ةلوبحملا ضايغلا 5 ف

 مث ندزالا ربن ٍبصم يا:هلاجرو هنّقس هيف نولبا يد رسخ يذلا ناكللا نع

 ”ةتلايثلا اًيلوراك اولخدو لامجلا اوعطق هعم نمو وتوس:يد نا اما برغلا وخن اوهجنا

 ” لفها اقلك انا ىلا انه وج يلاهش يف اوراس مهنا حجرالاو ليلد هيلع مقب ملف يساننو

 ا ىعدت دونبلل ةنيصح ةنيدم اودجو 5-0 امايالا يربن بصم ديعَو انانآلا

 . ةونبلا نم كلهو ةنبدملا تقرتحاف ةلئاه ةعقومب دونهلا عم أ عم اوكبتشا كانهو ليبوم وأ
 . نوينابسالا سخو | 6+ حرجو ١8 ونوس يد 0 ًاقرحو التق 2-0



 4 فك ا( مدحت تيل 0 ع

 0 5 ٠

 0 ةرزجنلاو دازلا لقنت يلا ناسالا نغس تلصو دق تناك ةانثالا كلت فو

 يزيل فاك علا مم ةديبلا بط نم .اوضادل اسرع يوس يد

 تاك الاث اوزاسو ٠ ل ل

 رهش فصتنم .يفو .٠. اوس| ىلا ءيس نم لقتنت مهتلا+ تزاصف ءادرج ةللق ىلا |

 سقمطلاناكو نوزاب ربن اوريعف ١ يبسيسم لا يضارا اولصو لوالانونك

 صراقلا دربلا نيميظع نيليو نيب نابسالا تانف الالت حولثلا تمكارتو ا

 دعب دصحت .مل' ةرذ ةعورزم لوقح .ضعب .ىلإ علاطلا نسح مهداق مث ٠. كالبملا عوجلاو

 احلم مهوطعي ناب مهودعوف دونبلل ةروجبم ةيرق اوغاب مث قمرلا هب نودسي ام اودجوف
 ىف نيئابن اوزاك انيعو: ١94١ ةنضيطابش ربش ىتح كانه اومافان ءاتشلا ك0

 ةبرقلا اوقزخاو نابسالا اومجاهف دونملا جيجض ماق ليللاف صتنم دنع يلايللا ىذحا

 حالس نا ريغ مهبديا نم رفب ءابرغلا كلوا نم | دحا اوعدي ال نا نيمزاع اهب اوطاحاو

 م هلاجرو وتوس يد احنو ثراكلا كلذ مرنع اد ةيرطلا يهتردو مالا 00 |
 ظ ًاضيا كالحلا

 الا ما ةنكلاو توغلا نم هعمج ىلع اوردق ام نويناسالا عمج نا دعبو

 تمعقو ام لواو يبسيسم ىلا اوءواجف ءالدالا مبيدبت ًابرغ اوبجتاو عيبرلا لئاوا يف

 دعب ىلع عقاولا وساكيشت' فرج ىلع نم ناك ميظعلا اهربن ىلع ضيبالا سنجلا نويع
 ةبجلا ىلا نابسالا اولقني نا اوبلطو مهبراوقب دونملا ءاجف 76 ةجرد نم لامشلا نم ليلق

 و براوق ءانب ىلا هطلت يلا مييلع رذعت هلا ريح ريثلا ند

 رايا رهش رخاوا ىتح رهنلا اوربعي ملف اهلقنل

 اوءاجو يقرشلا لامشلا ةبج يف اوراسو اتوك اد يضارأ يف هلاجرو وتوس يد حبصاف
 ظ 1 ش

 ب

: 0-0 



 مدع ف نييناسالا تافاشتك 0 0ع

 88881111133-00 تالا اكتب

 بست - سس

 ةكيرملا ىنيل اهولها ناكو ةبس ايف ةشيل لمج م يا كونا ى الم يضارا ىف

 مهنا يلم ناسآلا ناسرفل ةداصلا اومدعت نأ اوكشوا نك امالا نضعب ينو نينيدتمو

 ىتح مهريس نابسالا لصاوو ٠ كلذ نم مهعنف ًايقت ناك وتوس يد نكلو ةملالا ءانبا

 يحاوض يف ةيبونجلا يروزم دودح اوكلتماو هوربعف سيسنرف تناس ربن ىلا اولصو
 عياتتا ىلا ايو اوزادو ليم ٠٠١٠© ةفاسم ع مهريس اودواع مث ٠ ةديدخلا ديردم

 - اتش اوفرص وكمايتا ةدلب يف ربنلا كلذ فافض ىلعو اتيشسو ربن يحاوض يف ةراحلا

 ظ يهسيسم دونه نم ًاثحوت لقا عاقصالا كلت يف دونملا نكو 45 ١١41 ةنس

 ا لبعلك نع نوينابسالا درحتو مهب نابسالا كتف مهنع عفدت مل 02

 آورتسبو نيك « اسما دوتبلا ئرق نوقرحي اوناكف نانحلاو ةمحرلا فطاوع مهبولق يف تنامو 1

 ظقحدقوءايحا تائموتارشع مهنم اوقرحامك وقيلستلاذرحمل ظحلا يدوكنملاكئلوا ءاضعا

 ماوعالا يلاوتو مايالا رورك هوحميال ائيس ارك ذ نابسالا كئلوال هيتقد نبي خيراتلا

 رهن ىقتلم يف اوربعو رحبلا مهتبجو اولعحف وتوس يد لاجر رحضلا ىلوت اريخاو
 ضقنم ىوقلا راخ وتوس يد م داو 2 يحاو: يف يبسيسم ىلإ ردحال ربتلا اء

 مهلك اوبيصا ذا هشيع اوررمو هيلع مهفوناب اوخمش هناسرف نال حورلا نيزحو ردصلا .

 دنعو ةنبكلا هيلع لضو ريقح شعن يف عضوف هيلع تضق ةثيبخ ىمح هتباصاف ايلوخييلا أ!
 دنانيدرف ةايح تبتتا اذكهو ٠ يبسيسم رهن رعق يف هوقرغاو براقب هولزنا ليلا فصتتم
 هللا ءاش ام ىلا همسا قفاريس يذلا ميظعلا ربنلا كلذ يف هنفدب وتوس يد

 0011 دقو هل انلخ وسوكسوم ويسوأا نْيَع ونوس يد ةافولا كرك ناي

 يدأوت قيرط نع نوشتفي ىباعت ةارع ًاعايج وتوس يد لاجر ةيقب راس ديدجلا مك احلا
 دودح ىلع رمحالا ربنلا يحاوض ىلا اوزاتجاف اًضيا برغلا مهتبجو اولعجو كيسكملا ىلا

 نم ةريثك تاقشم اولمحتو زيشناموك و زينوب يتعطاقم ىلا الامش اوراد مث ساسكت



 هأ ع 00 ايالولا عزل 2

 1101 ا 221111111 خذ 1111 لا اك يي

 يف ةّيناث يبسيسنم ىلا اودع 0 دشا مهتاساقمو مبيت دعبو يعاوتلا كل درو

 اوعرشف ٠ حيلخلا ىلا ربنلا يفاوراسو براوق اونتباف ٠ 1545 ةئس لوالا نوناك رهش

 ًاباشخا اوعطقو ديدح ىلع لوصحلا لجال ىرسالا دافصا اورسكف ةريبك براوق ءانتباب

 ىضتقاو اهوسرك و نيتئاجيلربلا عون نم نفس عبس ءانتبا اريخأ مهل متق تاباغلا نم
 دونبلا اوببنو ٠ اهنيع ةنسلا نم زومت ىلا 1545 ةنس يناثلا نوناك نم لمعلا كلذ

 نوينابسالا لخد زومت يناث يفو ٠ مهرفسل داز ىلع لوصحلل نك امالا كلت يف نينطاقلا

 كلت عطقل يضاقيو ليم ٠ ٠ وحن هنع نيديعب اوناك و رحملا وحن : اوراسو ةديدجلا مهنقس

 نيسرق اوقبو يبرغلا بونجلا ىلا اوراس كيسكملا جيلخ ىلا اولصو املف اموي 10 ةفاسم

 فصوي الام لاوهالاو راطخالا نم ابيف اوقاذ اموي ه5 دغبو ةعاطتسالا ردق ءىطاشلا نم

 تناك كلتو كنضلاو عوجلاو ءايعالا نم قمر رخ | ىلع مهو زماب رهن ةرمعتسم اوغلب

 ديدجلا ملاعلا خيرات لئاوا يف ىرج فاشتك | برغا ةياب

 ورداب ىلا كلذ ضوفو ١5565 ةنس ترج ةيناث ادرولف رامعتسا نال

 ىانلا بيليف :كالملا هيلا ىقلا املو٠ عابطلا يشحوو مداغملا ريثك دك ادت ناو

 2320 فرعا ىو هزي ةلماب مارح مدي يللا ل ةثمللا ةماعز ديلاقم

 يع دوري تاونس ثالث ةدمب هناب دبعي يناثلا نا زيدنلمو كلملا نيب ةلواقملا طورش .

 ٠ ٠ نم لقا ال هيف نكسيو رامعتسالل احلاص امسق اهنم لعجيو دالبلا حتتفيو اديرولف

 ا ع
 ؟٠٠6 هيدل عمتجاف ٠ 1 امثرم لاير افلا لوانتيو ةرمعتسملا كلتل ةرواجملا يضارالا

 مياقت يتلا نفسلا تماقاف ٠ ةديدجلا ةرمعتسملا ىلا هتقفارمل دادعتسا منا ىلع مهلكو ةمسن.

 لا اولصو هنم 78 يف أو بأ رهش لئاوا يف وكيروتروب تغلبو زومت يف اينابسا هايم نم
 ةدمتالا شلل ربببلا كلك نم لوالا هدصق ني 5506

 ارب
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 0 دبا ١ م 3-0-0 دامب + 0#“

 كل ةمقاو يه و رت ونخ وبا ةعيش مات نيل« ا تناتستوربلاةداباوتيسنرف الا

 ل ةظليملا ىعدت انانسا قرا ١ انإلا كلتذ ناجح تناك بكم ١

 00 0-5 ف ا اولا متبل نيكاسملا كلوا مجاه اذا هنا زيدنلاغل

 ءايربالا كتئلوا مد لجو هدالب يف ماعلا يارلا هنع ىضريو هيضام تاحفص نم دوس

 ةموكح ل اسو قبس اسنرف طالب يف كيلوثاكلا بزح ناكو ٠ هرئابك و هرورش نع ةرافك
 ىلع لمعو مهرقم ىلا زيدنلاف ىدتها كلذبو ستونغوبلا ةعيش عابتا رقم نع اينأيسا
 رمق الإ

 0 عساس 0 اومناك اديولفري. لع ناشالا نويغ 52

 يذلا لودجلاو عساؤلا افرملا كلذ اوعدف لوليا يناث ىتح ربلا ىلا اوسلّرني مل كلو

 اه 78 ةنيم لوليا ربش يناث يفو٠ سونيطسغوا سيدقلا مساب بونجلا ةبج نم هيف بصي
 4 اينيد الافتحا سوسقلا ماقاو ةيلامشلا اكر يما لك ىلع اكلم يناثلا بيليفب اوداغ.

 مدق 10 ا ا ا

 000 اد ديس

 ةنبسأ

 اوملع نيذلا ستونغوملا وحن هتافتلا زيدنلاف هجو ةعنملا نم ءيش ىلع ةنيدملا تراص املوأ ١

 مونبلا يركيو ناج كناس رهن: يق ريس نابسإلا نفس ناااونل منكي نومجاكرا الا

 نونملا س 0-35 اماو ذوذلاو حافكلا اما مهيلع بترتيس هنا اوملعو ةبجلا كلت نم ا

 ىف ترابسو سيسنرفالا نم ارفاو:اددع لقت نيستا ادع ةيسنزفالا نتشلا لك اا

 ملاعلا ىلا 1557 ةنس مهنم موق رجابف اًسنرف يف نيدلبطضم تناتشورلا نك 41
 ظ تلا ا
 2 هيف ةيناث ةرمعتسم اونوك ثيح ديدجللا !



 8 0 ةدحملا ”تانالولا 6 ع

 12111111105 "رب ثدحف نابمالا شافك ل١

 ةنيدم يف هتاوق عمج دق ع ءانثالا كلت. ف زيدنلام ناكو * ناج ناس رهن بصم قوف ةسايلا

 فيسلا اولمعاو ةرغ نيح ىلع نييسنرفالا اومجاهو حارحالا يف اولغوتو نيطسغوا تناس

 مهتاقجح يفو تاباغلا ىلا نوقانلا برهو نينتم مهتم اولتقف ادالؤاو ءاطتنو الاجر ميياقز ف

 000 ا ا يطاش اوغلب مث ريندول ممميعز
 زانكتألا

 ورع احلف تيط ئلا ةيشرفالا نفسلا اف ناك ن رم بلطب زيدنلام مه كلذ دعبو

 فرقت وأ هن رولا ربع ىلا بنراوقلاب :هَيلْسْواف هل اوهلشف ةزيتكلا دوظولا فا ا

 "ىلإ ديب 7: قيضاذ ينس ىولداوا تي خيطشخلا تئانلا لا اكوا
 ةررم نم ليل رق وس ميم اوقتسم ملو عضدلا بضعتلاودادلتسالاو هعمل 0

 لوا تئشنا ةيرشبلا رزاجملاو مدلا كفس نبي اذكهو ٠ كيلوثاكلا مدخلا ضعبو عانصلا
 اانا ىف نيتوتغوبلا مقتا فيك اماو ٠ ةدحتملا تاالولا يفةتباث ةييروا

 ىلب ام يف هركذ ين ايسف

 يف ةيوجلا هارد اذ كيور كرر اد :يطاوشلا لك تحضا

 ود 000 لاب ىح يمس ينال ةفرعم مهل تناكو ناسالا» ةزوح

 مهنافاشتك اونييناسالاتارفسيبتنتوقيلامشلاانيلوراك ويسانت ىلاربنلا يقرش نمو الامش
 انيزولف ارك قال هاهم لذا نساسا: ميغضو دنع نيد ل

 ايل ١ ديب فادكللا ىلإ ةيلاغ رتب خيي عا راصعلب رك ليفت ان لا
 نكي قو ثلا اجرب كلا لاغوتربلا شرع ىلع الاج ناك ا ريم| سرج 0 ْ

 1 4 سال يفوح قارا واكل اجا رثك انس ملف ةربشلاو دحملا بانك للا ١

 ردت 70 لا االلجااسوي نع تاني ناكو ليثوتام دمع نبا شرعلا ىلع هفاخ



 م ا ف ر نييسنرفالا تفك ه4
 200 الا 0م اول كالا ا وو ل ل

 ا

 ام نا نظ ذاو .هدالب نع بيدحلا ملاعلا فاشتك١ فرش تغرز ايناسا نال فسالا

 هدالب ل ا ب ١٠5١1١ ةنس نيتنيفس دعا هلقا كرتال هلك كرد

 0000 را روك راك لام مطالا دنسو تادامستسالاو سساكملا كل نم ابيصن

 هي الات رانب نيايدالفا يطاوش ىلا ةنسلا كلت نم زومت يف اكريما ىلا هتيفسب

 قلة سيلا راسشالاب ايمي ملف رثك | مدقتلا عطتسي ملو ليم 7٠١ اهتحاسم ءيطاوش

 انهار تا ناثخا نم ينتبس يتلا ةفتللا جارحالاب الو .لجاوسلا كلت نلعءاهااو

 عاقصالا كلت ىلع ءاليتسالاب هسفن هتثدح الو بيرقلا لبقتسملا يف انفسو اندم

 الل ل ميا لافوترلا ىلا وهب داع دونبلا نم يسمع فالستخا طك

 0000 كلو يروا تاس يف يع يرحب ١ ديبع يلط .ةزكلاداغا يهدي

 اشتفتم هيخا رثا يف راسو انفس راسماك وخ/ دعاف ٠ ء يش ةئعبلا كلت نع عمسي ملو ةلماك

 كناذكله فيك لبجي مويلا ىت> ملاعلا لازيالو ضار عمل ملف هنع

 بيرل رولا

0 

 داتا لصفلا

 ( اك درضأ يف نويسترفاللا)

 7 +٠ ةنس ذنمف سبلوك تافاشتكا نم عافتنالاب مامتهالا ةليلق نكت مل اسنرف نأ.
 دن الدن وف وبن* يطاوش 3 نوحرطب »1١« نويناتيرملاو نويدنامرونلا نواف

 ايناطيرب وا ناتيرب اهمسا ةيوسنرف ةعطاقم )١(



 هو ب« ةيحتملا تايالولا خيرات |

 ك0 ااا ااا ااا ااا اا خخذذ#1#1#1111ذ1ذخ#1#1 ا ههه اللا

 دونبلا ضعب عيب نيتنسب كلذدعبو ١٠١5 ةنس سنرول تناسةطراخنييوسنر فلادحا مسرو

 ملاعلا رامعتسا ىلا هتيانع لوالا سيسنرف كنملا هجو ١51 ةنسو٠ اسنرف قاوسا ىف:

 ناجح ةماعزب ةيفاشتك | ةيعب لوالا سيسنرف لسرا تاوتس سمخب كلذ دعبو هديك ]

 يبرغلا زال ا نس نيل داجبا ةثعبلا كلت نم دصقلا ناك و ينيتترولغلا وناداريق

 2 ١ ظ ايسا ىلأا

 ةيادب يف هعم ناك و ٠ابروا هايم نم ونازاريف علقا ١974 ةنس يناثلا نوناك يقو

 ةدحاو ةنيفسب .هرفس متي نا رطضاف ءونلا ببسب اهنم ثالث تلطعت نفس عبرا رفسلالا

 دئادشو ةميظع رطاخم اهئانثا ىف فداص اموي 5٠ ةدم هريس ىف رمتساو ٠ نيفلوذ اهمسأ

 يف ةسبايلا فشتك | راذا ا هنا ىلا مزعلا تباث شالا طيار ناك هنكلم 0

 دجب ملف ةنيفس هيف وسرت افرم نع اشتفم اليم ١6١ وحن ابونج الوا راسف نتنملو ضرع '

 عرشو وكيلماب قيضمو ريف بياك رن نيب ناكم يف هتاسرم ىقلا اريخاو الامن رادق.
 ريغ فطلو ةفلا يوذ تابجلا كلت يف دونبلا ناك و ٠نيلهالا عم ةراجتلا ىطاعتي

 ب ةمطالتملا حاومالا ةنيفسلا ربظ نع هتفذق ةراحبلا دحا نا ثدحو ٠ نظلا ىتيس

 ارساوقلطا يشملا ىلع ارداق راص املو ٠ نانحو فطل لكب هدانا دول

 ةنيفسلا يف هقافر ىلا مضنيل

 اومعزو يسرجوي ءىلطاوش لك اوفشتك اف الاخش مهريسم اوهواد مايا ةعبّضب لعبو 0
 ىقلاوخهلامجو هئوده نم اوشهدف كريوين ءانيم اولخد مث نداعم ىلع يوتحت اهماكا نأ

 لبقو دونبللا عم رجاتب دخاو اموب اةقيم دئا دور تريرد ضدتضس يلم ل ا

 3 0راقتحاو يتابع نم ىلع دونبلا اورافاكإ ءىطاوشلا كلت نويسنرفالا رداغي نأ

 انا هنبا فاطتخا ييتلواخيمو مههادلو نزال

 1-0 اكد ظحالب دانه الامش هفاشتكا كضاذو ترزوعوبف نم ونار اويف علقاف
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 4 كريما 0 تافاشتكا 9ع هآ

 10عاما ما م اعلا ذبحت اكلت 0000001 ةذحلل

 تا نوب عبس ا د ناك ا فرعا ا

 نا ىلا ريسملا موادو * ةحلساو عطاوق اورتشا مهنكلو اعل الو ىلح اورتشي ملف نظلا

 ىلاداع زومنيفو رايا لا م

 نيفلد ةئيفسلا ةراحبو نابر اهفشتك !يتلانك امالا ىلع اوقلطاو هتافاشتك ا ربخ رشنو اسفر

 « ديدجلا اسنرف» مسا
 ذا ١54 ةنس ياىلوالا ىلع نينس رشع رورم دعب الا ىرخا ةثعب اسنرف لسرت ملو

 اوس رخل وعز رااح كتانةتلم نم رت زاك نسَجع توباش ةكلملل' لاوس زاككا

 ىلا رايا رشاع يف لصو اموي ٠١ دعبو اًئار وجلا ناكو نيتنيفسب رفاسف :ةمبملا كلتب
 سو يبونجىلا سنرول تناس حيلخ ربعو الامش ةريزجلا لوح فاط مث دنالدنوفوين

 ناك امك برغلا ىلا اجرخم قيضملا كلذ نم دجي مل ذاو سرولاك قيضم لخدو
 جرخ كانهو يسباك قيضم ىتح ءيطاوشلا زاتجاو اضيا الامش راسو هتبجو ريغ لم وي

 مث ٠ يحاونلا كلت ىلع اسنرف ةطلسب ىدانو يسنرفالا ملعلا.عفرو اميلص بنو ربلا ىلا

 عاقصالا كلت يف يتشي نا اشي مل ذاو ٠سنرول تناس رهن لخد نا ىلا ايرغف الامش راس

 ولام تناس ةضرف يف هتنيفس ةاسرم ىقلا اموي نيثالث ةدمبو اسنرف ىلا اعجار لفق

 روفلا ىلع ىرخا ةثعب اودعا مهنا ىتح اسنرف يف ماع ناسحتسا ةحض هنرفس تثدحاف

 نيرفاسملا ىلا ءالبنلا ناش نم ددع مضناو نفسلا تزبجف

 لادلل ةرتطس وراتمدلا نم رك ( رسام ءاشنأ ةنفلل كلب نمد

 ؟ب ١ رشاع ىتح دنالدنوفوين ىلا اولصي ملف ابرطضم ةلحرلا هذه يف سقطلا ناكو رابا 4

 بصي يذلا ربنلا اومس كلذدعبو همساب قيضملا كلذ اومسف سنرولديهشلا ديع هيف عقاولا
 ةريزج ىلا رهنلا يف يتسوكيتنا لوح الامش اوراس مث ٠ هسفنمسالاب .برغلا ةبج نم هيف
 ىلا هعوجر يف بحصتسا دقريتراك ناكو ٠ نيما ءافرم يف نفسلا تسر ثيح سنيلروا



 ها/ دج« ةدحبملا تانالولا خيرأت "0

 تاذد ةنيدم ربنلا ىلعا يف نا هاريخاو ةرفسلا هذه يف هعم اعجر دونبلا نم نينثا اسنرف

 اعف اودجوف ربنلا يف هلاجر قمر 00 راسف اغاليشتوه ةريزج ىلع ةمئاق ةيمها

 ةسقاىلا اؤدشصق ةرين1ا طتسو*يف ةيلاع ةمك | لغسأ ف ةعفاو ةليمج هدأ ناك

 ةللبلاو ةريزجلا رثثراك اعتق رطاحلا رشتو :بلقلا حرت هيب رظاتم ممل تن

 انتقزف كلم مكياب ئدان انترف ةموكخ صخت فاشتكالا نحب اهنا اضو لايور ت0

 لاخر قم تاط.ءانشلا كلذ وضع فو + بك ارم ىلا نا يف قراوزلا تداعف اهيلع

 70  رصعلا كلذ يف اسنرف هلبجت ءاد وهو (مدلا داسف) طويركسالا ءادب 5 ريتراك

 نم نفسلا رحبت نا لبقو اسنرف ىلا عوجرال نودعتسي اوعرش عييرلا لصف لثاوا ينو
 هظدالب ىلا ءوينخأاو ءاخسو فطل لكب ميلماع يذلا نرويه كلَم اهادحا فاول ١

 رشنف ٠ ةملاس ولاعم تناس ةضزف ىلا نفسلا تلصو زومت.سداس ينو ٠ هفتح يقال

 نم ممبلا ترتفف ءادلا كتفو درنلا ريرهمز نماوقال ام افصاو هتلحر نع اريرقت ريثراك
 امك ةضف هالو انعذ نئتالولاةتناس رن ىطاوش كعاودحت مل ةيناامتساالو را

 ' نوار اوناك

 اكنرف اتتهتكا ىلا اللا زانعتسال دهدإلا ملاعلا ىلا ترقاسحتلا ىرخلالا ١"

 ةموكح هتضوف نينس عبراب ةيناثلا هترذس نم ريثراك عوجر دعبف ٠ لاتربور دروللا اهب ماق
 كا مك ا سواشلاع فان بقل هحتمو نشرول تناسق ةرمحتسم "انا رنا ١ ١

 تناك يدلا لجرلا نا ىلع٠ هعادو ةيسانمب ةمج سنا يلايل هل تميقاو ةديدجلا اسنرف

 هوطغاو نيرفاسملا ةمثاق ىلا همسا فيضا هيلعو ريثراك سميجوه ةمهملا كلتل ةيحالصلا هيف

 ن رامعتسالاو فاشنك الل ماع ناطبقو ةنبابرلا سيئر ةفيظو

 دش قم رما رهو ةاكط ههكيحتملا ناكس دانا كلذ ذم لك يلع

 ىلا ةرجاهملا يف نيمغار اونؤككي مل نييسنرفالا نم فرحلا يوذو نيحالفلا ناف باعصلا



 8-0 كي ف 0 1 1 0 هم

 انه ةدننَن كدي لا

 فهو دالبلا كلت نع 0 ريرشن و * ةيكارتلا ولثلاو 7-5 ىوس 3 1 دالب
 اسنرف ىلاةرج اهمال نيعوطتملاددعناك دّقف هيلعو ةرجامملا يف ةيغرلا ليبس 0 و ةيفع

 نيبغارلا ددع رثكي هيف بسانم يأأر ىلا ةموكحلا تدمعف ٠ ريسيلا رزنلا نود ةديدجلا
 00 نآ ةرابلا اخي نم لكل تخمسو نوحتنلا تاويا تحتف اهنا كلذ ةزجابللا ف

 تحمسف مهريغو صوصلو ةلتق نيب نينوجسملا نم روبمج عمتجاف رجا ونحسلا نم
 000 11 كاسل تار كتارا نيذلا اع رنسلاب نييوسملا زكل ةمركللا

 اك ل در اع ا ا ب رفا معد فتم رابا رعاوإ

 000 0 اق حلا ريلا ف ندللا تيدتتف نندول تنام تغلب ليلك نحن

 ديدش ريتراك ناكو٠ ءانشلا لصف اهيف اوفرصو غربسلراش اهومس ةعاف كانه اونبف نالا

 0000 | 11 ناكك اياربك عتب يل كلدلو سيئر نسيلو سو ورم ةنأل يتلا

 الق ٠رمإ لك يف هفلاخي ريتراك ناكو ةثعبلا سيئز لاتربور دروألا ىلا دوعي كلذ يف
 ْن مم نورجابم هعمو ريت راك ناك ثنح ىلا ةيلاتلا ةّسلا نم ناريزح ف لاتربؤر لصو

 يغبو | 0| و وتسلا نم ضخاب ارشرل نم رثالا ىلع يقرأ“ راس ا

 نيذلا رئابكلاو مئارجلا يوذ نم بكارم ةثالث باكر عم ةديدجلا اسنرف يف لاتربود
 000011 00 1 1| قو. ةقتملاو داما ةئل ريغ نومبني ال محو نحسلا نس اوجتل
 سراعلا هدريو هريربمزي ءاتشلا مهمجأه لياق دعبو |ريثك اوحنب مل كلو ةدددح يضارأ

 ايظع مهرورس ناك ب لصف ادتيا املو٠ ليوطلا لصفلا كلذ يف نيرمالا اوقاذف

 :ه>عخفو رخفبت ادتبا ىلا ةثعملا كات ت رفاق مهدالب لأ دوعلا نم امك مهنال

 نم روبمج عم و. - ىلا ةيناث لاتربوز رفاس 1515 ةنس يفو* ءيشال نع

 ابيف نب ميلا ارعاتبا اباعلو ءئش اهنع فرعي مل هنفس نكلو نيرجابلل
 001 ا ال مامون ةمزكح نايا قادس ول ةئي ردم حرس



 هك ب ةديسلادلا تابالول 0 0

 اةينت يل ةدتيتتتَت ددتلت ةدلنن كت يي ليي لل ١

 ايي انيق 0-2 8-5 دابطضا دتنشا رشع 7 لجلال

 احلم دجي نا ىاتراف ينجيلوك همسا بهذملا يتتاتستورب يسنرفا لاريما كانه نكو

 ةنس يف لانف ٠ مهنطو يف نيدهطضملا نييسنرفالا ( ستونغوه) تناتستوربلل اكريما يف
 ملابعلا يف تنابتستوربلا نم ةرمعتسم سيس اتب عساتلا لراش كلما نم ةصخر 5

 اوعلقاف داعبملا ضرأ ىلا مهدوتنو ستونغوبلا ىمومريصيل تلويراتجب سا

 كلذ دعب نيطشغوا تناس ةنيدم تينب ثيح اديرواف ءىطاوش ىلا اوصوو طابش يف
 سيسنرفالا هاعد وسيم تناس ربن نويناسسالا هامس يذلا .ناج تناس ربنو تاونسث الث

 لخبدم تغلب ىتح ءىطاوشلا كلت يف الامش اه ريش نفيبلا تلصاو من ءا(رالا 0

 اورفحو كانه ةريزج ىلا نورجاوملا لزنف٠ ايف مك رغاواسحب نااوررقف لإ
 كلملل امارك | ةعلق اوداشو ٠ ناكملا كلذ يف ًابصن اولعجو مهدالب حالس ةروص رجح ىلع
 ند وست تلح دعب نلكدالا هلخلا يسالا اذهو - انيلوراك اه 2 لراش

 0 ةيونكلا امنيجرف دودح ىلا انافاس رهن نم ةدتمملا ي ىضارالا لك ىلع هوتلطأو

 ناريغ ن ومو نيرخا نيرجابم بلجل اسنرف ىلا اعجار لفقو ةماقلا كلت يف هلاجر نم 5
 وأ نوم ىلع لوصحلا ليحتسي نإكو ةكلمملا يف ٍقاسو مدق ىبع تناك ةيلهالا برطلا

 نم ددملا دورو ربصلا غرافب نورظتتي ةعاقلا يف اوك رن نيذلا لاجرلا تابو ٠ نيرجابم
 رمذتلا نم اورثك او رجضلا مهالوت ءيش مييلا دفي ملو مهراظننا دما لاط الو اسنرف

 نوعراصب اوراصو 1 اثمر اونا مل مهتتدب لواح ذا هولتقو مسير ىلع أوماق مث ظ

 نفسلا ىدحا اريخا مهتيقل نا ىل ما ةيفلاتخم تابح لا مهذفتف سوناقوإلا ف حاومالا

 2 "من اوناو ةايحلا نم قمر رخ [لغ مهو اهتراحب ميلششلاف 0

 'نيتنسب كلذ دعب هنا لب هعورشم يف حاجنلا نم سايب مل نجيلوك لاريمالا نا ىلع
 5 00 ىلع اونوكي مل ةرملا هذه يف نيرجابملا نا الا ريفودول ةماعزي ىرخا ةثعب لسرا



 6 كريما يف نيي.نرفالا تافاشتكا » 36

 111م1 111111111 لال يي ادد ا ا ل ل ل ل تل ل 1 1 1 1

 .نم اليم ر مشع ةسمخ دعب ىلع اولزنف ةعفانلا ا رومالا ن نم -رمأ يق ةابقجالاو ةنملا تافصلا

 .نسحا ىلع رومالا تراسو ةعلق كانه اوننف نيطسغوا تناس ةنيدم هيف ةمئاقلا ناكملا

 | انقل اننرت لا ةوتلاو ولا نم رولا كود رب مناي اوعدأ حيضعب نأ ريغ لاح
 .نم نورفاسي اوراصو مهدعوب انك ركل هن رق لآ نوكوص مهاب ادفع وو نيني

 الكل كلذ ناكر اتت ل نعاو جيل اشر ةعوكح تق: ىح رخل لا هج

 .قاحللا ةبها ىلعو رمذتلا يديدش اوناك نيرجاه لا نم يقب نمو * ىمظع ةنايخ اوبكترا
 .ةمزاللا تاجاحلا لكو ةريخنلاو ةنووملاب ىأالم هنفسب لصو تلوببرب ادو مهقبس نمي

 ةماعزب نويناسالا مهءاج نا ىلا ةديدجلا مهترمعتسم يف ءاقبلاب اوضرو ةنيكسلاب اوذالف
 55 نياك حوت

 نم سيغروغ يد كينمود همسا يسنرفا يدنج بلق يف ماقتنالا بح رآن تاعتشاو
 زبجف اهيف نابسالا ةمداصمو نيطسغوا تناس ىلا باهذلا ىلع ةينلا دقع ينوكساك
 ءادشالا نم طقفالجر نيسمخ عم رفاسو صاخلا هبيج نم ةقفنلا رثك | عفدو نفس.ثالث

 .فصتنم يف اديرولف ءىطاوش ىلا لصوف كراعملا رامغ ضوخو حاومالا ةمداصم نيداتعملا

 تالت لعاولوتساو مهفيلح رصنلا ناكف الجر نيسمحلا ء ال وهب نييناسمالا مجاهف ءاشل

 ال تاينلا لع قي زداع اودوس 0 امال | هربام نط قئاس رف لع عالق

 :كانه ًاصن ءاقاو اناونع دئاقلا بتكو راحشالا ناصغا يف مهار ارت صزك الا

 «ةلتق لب انأسما نسل » نعم ام هيلع بتكو لعف اع ابا

 ا كالتما قحب ةبلاطملا ةيناث ةيسنرفالا ةموكحلا تفناتسا 153548 ةنس يفو 1

 ةيسنرفا ةكلمم سسأويل اببق نم ًاضونم شورال زبك ما تنيف ٠ ريما يف امقفن ىلع
 ىلا 1 نونجسلا جرخاو ةينأث لا سا تحذف فدل ملاعلا ف فن

 . .نأ ىلا ةيدايتعالا قيرطلا يف يكبتابالا ب تام ضوخت نفسلا تعلقاف ةديدجلا ةرمعتسملا



 1 محا ملحم تايالإلا ا 0(

 ك٠ ااا 1 ااا 0101_2200 ع1 02 خذ ذا 0 يي

 ةحاق ةريزج ابنا عمو ليا ةرينج 0 ا

 ا الخر نيعيرا اهي شورال ىفبا دف 0 رودرا 9 شحواو.

 0 ) نيرجابم راضحال اسنرف ىلا وه داعو ٠ اهضءراش

 يف نكي مل نيتس عبس ةيدجل ةيسرفالا ةكللا لع رمد ينل هجاع يا

 | ارتحل ١] قبلا نسي من ترتفا ن رعيملا اك نم ارجامم نيعبرالا كئلوا ىوس

 يهدوجو ةيسنرفالا ةموكحلا تربتعاف مهدالب يلا مهوعجراو اهتنياير ميل 000

 موليسس تقلطاف مهئارج نع ريثكدل ةيفاك نينس عبس ةشحولا كالا
 يفف اكريما يف ةرمعتسم اسنرفل نوكي نا بحي هيف يذلا تقولا ناح دق ناك هنا ريغ

 ىلا ايفلداليف نم ةعقاولا يضارالا ىلع ةبالولا تنوم يد ويسوملل تطعا 170* ةنس

 يد ىلا ابنرف.كلم اهضوفئب لا ةطليسلا ناشي هزكذ قيليءاملجاو "لا
 تاتش وربلا يرجامل ةقاطم ةينيد ةيرح حنموصخا عون ورغلا ةراحتب مامتهالاوه تنوم

 اد.8 4 ةنسراذا رش لئاوا يف نيرجابملاب نينءولمم نيتنيغسبت اسئرق نم سا

 فيصلا لصف فرصو ٠ يدنف قيضم ريصق تقو يف غلف الدتعم سقطلا ناكو
 يذلا ناكملا محن رم ىو رك ينس و كيرلا عم ةرجاتملاو فاشكتسالاب

 ىدحا 1000 وينسوم ا ناك رمالا يف ددرتي وه |نيبو هترمعتسم ف 0

 ' يدىلا بلطف ايشوكس افون نم يبرغلا لامشلا يف هفشتك | ءانيم لامج هقار دق نيتنيفسلا
 00 الس رار كلذ يلع ةدال يااددل مف هيف.لوررتلاب هل حمس نأ

 يبرغلا تاياللا نيرجاوملا ةيقب عنم ربعف تنوم يد اما ٠ هتراحب هيف يدلا انيمللا
 يف مهنا ريغ اورك ربن بصم دنع ةعقاو ةريزج ىلع ةع ات دييشتب اوعرشو قيضْلا 0

 كانهو تروكنيرتوبل تيطعا يتلا ةضرفلا ىلا اوداعو ناكملا كلذ اولخا يلاتلا عيبرلا

 يف ةتنآث يس رفا ا لدار 5 ع | .ه اقم يناثلا نيرظأ رشع عبار يف



 ا هدب هتتفولا تافاشتكا » +

 10111 يي يي اثذنفل 000000 ع م م ا ع ا

 هيف اه اب يضارالا كلت لكو ةعاقلاو ةضرغلا 3 3 تروب مسا اوقلطاو اكريمأ -

 اللا لآ اوزك تان ره - ىزخألا يضارألا امو ةرواحلل دولناو ايقوكسافون

 ايداكا اهوعدق

 رهشا نم وهو نيلبماشت ويسملا رفاس نيتنسب لايور تروب ةرمعتسم ءاشنا لبقو
 يضارا فاشتكال نيرلا راجت نم ةعامج عم ةيركسع ةكنحو اذوفن هرصع لاجر

 ورفلاب دونملا ةلدام نا راجتلا كئلوا ىارو ٠ ةيراحت ةضرف سيس انو سنرول تناس

 ادا .اللالاو سحذلا ءارو كانعو انه ىلا لقتتلا نم ةوزنلا زارحا ىلا رضقا قيزط

 اوراسو حيلخلا اولخد مث سونايقوالا اوعطقو مهراصبا حمطمتياغلا كلتو اسنرف نم

 يفو ٠ ةعلق ابيف اونبف نالا ةمئاق كانك ةئيدم ثيح ةبجلا ىلع مهرايتخا عقو مث ربنلا يف

 00 هل نع اذكم اهدا ارك رثتو امرف ىلا نيلماثت ذاع 71 ةتشا نك

 1 : نسح معقو هل

 عضو ةنسلا كلت نم زومت ثلاث يفو ةيناث كريما نيليماشت راز 1705 ةنس يفوإ
 0000 1 لآ نس يا بح 1 ناشر مضلا ةللاثلا ةسلإ يفو كان ةنده سال

 - دونه يا سوك وريالا عم سورضب رحب نيكبتشم اناك نيذللا نييدنلا نيوكنوجلاو
 ىلا اولصو ليروس ربن ةازاءوم .ىلع نييراخملا كئلوا ةلمج يف ارئاس ناك اهنببو كرويوين

 الو همسا اهيلع قلطاف ابيلع هرظن عقو ضيبا لجر لوا وهو ةقيضلا ةليوطلا ةريحبلا

 ا نيلسماشت ةريحب ىعدت نالاى ةح لازت

 دي هتتسم ومن نرد كلذ لاف يكيلوثكلا هند يف ابعت نيلاتت ناك
 يماح يدنوك ويسملا نيقو انودو عا وربلا ةك وش تروق ١١١5 ةنس يف هنا

 اآ] 1 ٠ الل دنع رفوف ريما ىف اهئاريسسم ق امرت كلمت بن تناكتوزلا

 ا” ١) ةلاكأ يف ةينازقألا ةرممتسملا مئاعد تتنثو ةثلاث ةرم اكزيمل قالماكت راو



006 2000 

 115 ت0 ةدكحتلل 7-5 ا 9

 انهت يي 5000000 م س22 222222222222 2 222 2 2 1 1 0

 0 لا ا 0 ا نا 7 ا ايف رثآلا + ءدق

 قاسو مدق ىلع تناتشتوربلاو نامهرلا نيب تاموصحلاو تاثقانملا تماقف دونهلا نيب

 دض نييراحملا دادع ىلا ةيناث نيليماشت مضناو ٠ ةليوط ةدم نيرجابملا نيب بغشلا داسو

 ةيضمت ىلا هترطخا ةغيلب حارحب هسفن وه بيصاو ةرملا هذه يف هتقرف تيلغف سوك وربالا

 ةئسو ةريعتسملا ىلا داغ7-15 ةنس فيض يفو نرويع هلق نييك ١

 تناك يتلا ةنيصحلا سيول تناس ةعاق ءانب متا تاونس عبرا دعبو ءانبلاب عرش

 يف لضفلا عجرم : نس تناس يذاو يف ةيسنرفالا ةرمعتسملا_تانل ةئا 0

 ةئوسن رفلا ةموكجملا ىلا امن رثكإ نيلصاشت قلشومص لآ ةيلاخلا كريما ا

 اةحوةنس كاك ةّيدم ف نيلئما ا

 عباسأ ١ لصعل |

 مان يلا 2 جس ساس

 «  مهرامعتساو زيلكنالا تافاشتكا 0

 ؟ + ها ةئيم زازا ريش سماخن خمارتك 5١ ديدجلا ملاعلا خيرات ي يقةرزيش هل موي دجوي ال

  نآب ايسينيف نم توباك ناج رتسملل ضووفتلا يزيلكنالا عباسلا يرنه كلملا عقو هيفف

 فاشتك الا دصق يدنملا سونايقوالاو يكيتنالتالا سونايقوالا يف ميلا راغ ضوخب
 انم لك ةلمنو ةيريلكتالا ةيارلا ةنفيس قوف رشن ناو ةتيدح كلب نع ل

 ٠ هرغص ذنم راحبلا ضوخ دوعت اروسج امزاح الجر توباك ناكو ٠ دالبلا نم هفشتكي

 دادعتسالاب |. .الم فورم الف رف لوتس ين اري 0 مبالتساول



 ٍ 6 «ريمأ ف يكمل 2 د 3 14
 00000 اك 221000000000000 2200000000

 ١ 0 يف لك نك عير 03 فو 00 تئامو 0 رفاك

 1 را رد حاص يفو لوتسيرب ءانيم نم لوطسالا علقا نا ا

 ليصو [قكلذواك ريما ةراقلايقيقحأفاشتك | كلذ ناك و رودارب ال يحاوض يف ربلا اور

 | رهش رشع ةعبرا وحنب ةيبونلا اكريما ٠ ىلعاوش 0

 اهنظي وهو لايمالا:ن نم تانم ةفاسم ارفشتك | يتلا دالبلا ءىطاوش ىلع توباك راسو

 0-0 0 الا ال كف اسم لآ هلكلو انآ قراتلا ةكذمت نم 0

 زيلكتالا كلم مساب يحاونلا كلت كلتماو يزيلكنالا ملعلا عفر يكومملا رمالا

 0 بصنو ةفيرشلا ةفطاعلا كلي توباك عفدنا هنطو بح ىلع اروطغم ناسنالا نك

 ملع ىلا اديعس اًرمر كلذ ناكو ايسيئيف ةيروممجيا ميدقلا هنطو ملع ديدجلا هنطو ملع

 ةدحتملا تايالولا ملع ينعا رحب ىلا رحب نم ام اموي قفخيس رخآ

 ىلا ًاعجار لفق اهفشتك ١ يتلا يضارالا نع هتفرعم مهت ام لك توباك فرغ الو

 ”ااا و 1 لرد مارق ليشمل« نسكرم ئاراهعوجر ينو زرلكتال

 هلبقتساف اهيلا داع ىتَح ربشا ةثالث لوتسيرب نع هبايغ ةدم لطت ملو رخا فاشتك اب نعي

 نوصقري مباك و ةنيدملا يف ًايمومع اديع هلوصو موي اولمعو ماركاو ةوافح لكب نولهالا

 000001 انألا ةكللا لمق روربلا نا لب بوصنلا مملازبما فاتك
 ةراحللا نم ديدس ددع لخدو ةديدج نفس تينف مهاردلاب هتدماو هيلع تنثاةقوك 0

 001 ١١ 1 لع طاش ف كلذو لوالا نم ارا او يلعاطا 2

 او ٠ ملاعلا خيرات نم 0 ناج مسا فذح ةءاربلا خيرات سفن يف هنا ٍثيرغلا

 ولا عة را نمارس ب كلذ لك ني ل تبق فس ظ
 ظ 0

 1 ا !إ 1 5 هما 7 3 4

 ا و نايتساسس هييسأ 3 نامل ها هد سا انا همر و و ناح ةروش ثروو
546 



 -م تينا :ميطظنملا ا ع 00

 0*2 الامام اا 210011 10 211 11 1-5

 1 ملاعلا ىلا ري 02 دوو ل :

 ركل ناب كوالاو م رطلخ ةيلم نكي ابلتغ ىرخا ةرم ميلا ضوحلت ةصرف هل تحال

 .لوالا هدصق لعجو ٠ اهيف امو امتراحب عم هترما تحت تلعج هدلاول تدعا تناك يتلا

 ةبج نم دنملا ىلا ديدج قيرط فاشتك | يا ةدوشنملا مايالا كلن ةلاض رفسلا كلذ يف

 يبزغلا ٍلايعلا
 يف نغسلا تلصو نا ىلا ةرفسلا كلت يف ماري ام متا ىلع ءيش لك ناكو

 1 هايملا هجو ىلع رشتنملا ديلجلا كانه رثاكتف دنالنيرك يبرغ ىلا سونايقوالا

 ف بينتاةاكت ال شسشلاو زونت.:ربش يف كلذ:ناكو هرفس ةيجوةديبضت لإ ١
 متروباك ناج ايقشتك ١ يتلا ءىطاوشلا غلب ىتمحارئاس لوطننالا لازةموب ليلا
 هناك اذا وا ننرول ٍتناس مسيلخ ربع ناك-اذإ ام ًامات فرشي.الو ًايونج هج 0

 " هقنمو نيامو ايشوكسافونو كيوزنوربوين فاشنك| من مث نمو دنالدتوفويت يقرش راس

 ال او هالو + طاوش ىلع يبروا نيع عقت ا اده ىتح نييسرونلا نمز .

 كلما مساب فاشكتسالاو عالطتسالا نع توباك فكن. ملو ةطسوتملا تابالولا)

 ساريتاه سار قيرط نع هدالب ىلا داع هنا حجريو ٠ كيبساشت زاتجا ىتح يزيلكنالا

 فاقت مل اهردق.قح اهردقو توباك تافاشنكاب رس. عباسلا يراه نا
 يبحمو راكفالا يملظم )١( سرودت ءارما لك ناك دقو هباعتا ىلع مادقملا فشنكملا

 000 0 بكل راك ناك و نماثلا يرتم هنلتف عباسلا يرنه كاملا تامو ٠ تاذلا

 اريدم ابيف هلعجو ايناسا ةمدخ يف لوخدلاو زيلكنالا دالب نم حورحلا ىلع توباك

 روما يف ةطلس اذو اينابسا طالب يف ةملكلا ذفان ماقملا عيفر ىحضاف ةيرحبلا ءىناونل
 رح نإ ١ 1| ري ءاعو نحب دئاون تاج ةيفاتك !تافي هيض ليا

ْ 1 

 ارتلكنا يف كولم اهنم ماق ةرسا مسا (1) 0
5 



 6-2 0 ف ا تافاشنتكا| :. 5

 071111 ا( 221 11 211 2 2 2 2 2 2 2 يبل ةثدنلت ض1 ع ا ااا ةةدتدتدتددشدتتل

1111 

 رهس ىف“ 0 رافاشتك الاو رافسالا خيرات لك يق ةزاتمم ١494 ةنسلا تناكو

 ناتسدنه ىلا لوصولابزافو حلاصلا ءاجرلا سار يلاغونربلا اماك يدوكساف فشتك ا

 اك ريما نم ةيقرشلا لحاوسلا راثا .رغصالا توباك عبتت فيصلا لصف نوضغ يفو
 تحت ةراقلا كلت نم مسق نمثا عدواو ضرعلا نم ةجرد ٠١ نم رثك ةفاسم ةيلامشلإ

 ةرملل ديدجلا ملاعلا ىلا هسفن سيمولوك رفاس ةنسلا كلت نم با يفو زيلكنالا ةطاس
 فاثنكأ ناك ةئالثلا تافاشنكاالا كلت نمو وكنيرو رهن بصم ىلا لصوو ةثلاثلا
 ظ اندط طلو ل يس

 دارا لاقل هده قف ةند كالا تناقاهتكتاإلا رس كفاع ةمج لقا رع كانع تماقو
 ال الست هابل نكتكساا انانلا “عض رف كريما فقاعة ةقلاثلا تسلا 5 رم

 , مكتب هب:ابوياب اموسرم ردصأو سروزا نم برغلا ىلا ليم ٠ د ل

 فراح ناكر تئلكلملا فلاح قف ةعفاولا نضازألاو رذللا كلت نكد كلمشلا نحن اناس

 ناك اع ىلختو ابابلا موسرل ناعذالا الا هعس ملف ايكيلوثاك زيلكنالا كلم عباسلا

 لئاوا يف نماثلا يرنه هتفيلخو هنبا هتاوطخ ىفتقاو هكالتماب حيرصلا قحلا نم هتلودل

 اقنايلا مرا لعل اوضفر زيلكنالا دالب ىلا ينبدلا حالصالا لخد امل نكلو هكلمت

 مهقوفحي ةيلاطملا ىلا وداع

 : قاقشرلا ةزيلكتإلا دولا قل كرداع سسأإلا يطقلا نسدانلا ذرودا كش هانا قد
 يسم ةلكئافتل ريل ةثمغلبم كلملا سلجم نيع 1944 ةئس يفو ٠ ةيرحبلا ت ةاشنك الا

 لبقف هدالب يف ةفيظولا سفن لغشيو اينابسا نم دوعلا ىلع خيشلا توباك نايتسبس

 ] ليزجلا بسكلاب اهدالب ىلع داع امم اهب مامتهالا ةريثك تاباصيلا تناكو .
 ظ وقدام روسجلا خيشلا بلق يف بدف "ميلا رامغ ضوخو باكا ويس داعو



 ١ « ةدحتملا تايالولا خيرات » 0
 0*2 اذ ذذذذذذ ااا عا ااا ااا عاين ااعااااااااا الا 0 ل لال

 مغرلاىلع رمعلا لبتقم يف نابشلا ةمه اهنع رصقت ءاسعق ةمه كلذب هل ت تنافس
 لرا يىلدد تاعفنلا نم ملي انيناةيفاث مهاردلا نم هيدب ولخو. نسلا يف همدقت نم

 لامشلا ةبج نم دنبلا ىلا ديدج قيرط نع اشتفم اهب ريسيل نفس ثالث هل زبجف كيوروو
 داقتعالا سانلا لوقع نم ليزتل ةيفاك ترم يتلا نرقلا عابرا ةثالثلا نكت ملو ٠ يبرغلا

 رتروف نفس ىدحا تقرغ دقو ٠الامش اكيرما لوخ مهريسب دنبلا ىلا مهلوصو ناكماب
 هلبقدحاهلصي ملامىلا لصو ىتح ايرغو الامش امدقتم روسحلا نابرلا كلذ راص ةثلاثلا يفو

 اهتفرعم مت ال بابنسال نياكتالا دالب ىلا تداع

 لايخلا لإ انخقت دادزإو نيبده قضم ف ليضنالا فش انجل را
 لاي ال ينلا زلغولا .فشتك ا مث اتينكوكتاانيمءاهاحيف ايساةريئ ايت ةريرس ل ١

 ةيكتاإلا ءاباعاررفءازجتحو وميكسالا نمادجاو اعطصم ازتكما لافاغو لا

 ةفاطإ ايمي تاناعيلا ةكلملا نات وسحت يا ندنإ ناك رس ه0
 00 لكلا الب ني ةيعالاب ةنين وانا نمش : علقا يذلا ديدجلا لوطسالا ىلا ةتيفس

 00 فرت ربل رطاخم نفسلا تفداصف ٠ ابنمةنمتلا نداملا نديشل اتق را |

 ا يلف يشن ورك هلي فلا ناكل 0 لؤصولا نم نكست ملول قرغلا

 ظ مهناطوا ىلا ةدوعلل ةصرف نوعقوتي اوراصو ةراخبلا ىلع طونقلا ىلوتساو ١

 ةسمخ اوزهحف اوداع لب ببهذلا داور دن زيلكنالا ةييزع لشغلا كلذ للقب ملف

 ةلحرلا تادتبا 1578 ةنس عيبر لئاوا يفو ٠ اهتاقفن نم امسق ةكلملا تعفد ابك رم رشع

 ةثالثو بهذلا نداعم اهيف يتلا ةيلامشلا نك امالا رامعتسا ةرملا هذه مزعلا يف ناكو ةثلاثلا

 .انفاالا اماو ٠ +( ٍبعوملا ضرا»: يف ميتاقبتسال قيررجايملا باكولاب تامه بك ارك 0

 قيضم نفسلا تغلب املو ٠ نبل ىلا ذوو كنك » ني ل _

 تن 1ك نطق ءاملا هجو ىلع رثشملا ىلجلا نم اناكرتقداط سس 7



 ت6 ف : دالكتالا تافاشتكا وت 3

 110 اا 0 اللا ل ا

 . نحشو 201 5 ناكلا ىلا لوطمالا يي لب توم لو
 انيلوخا .ارتكنا | ىلا .هتعجرو تلسناف دازلاو ةريخذلا لقت تناك يتلا نفسلا أماو اراذقا

 1 اولا رتلالا نع هلع از وعلما نواب اولكر احب ةاطسإلاو : قويا ضو
 لعتلا لاتكاب نوزشتي يعدالب ىلا اوذلغو فاشك الاون وامس

 هنا يهوىرخا قيرطب ةورث ىلع لصح ليرد سيسنرف يزيلكنالا لاريمالا نا ديب
 بصتغيو ةيراحتلا ايناسا نفس ىلع وطس. عرش لب ممالا تادهاعمو عئارشب دنعي مل

 0 باكل طسوب : راو قرا مج شخ

 000 دهسا روس ياو نالدملا مك 5 يلا قيرطلا ف ئكنسانلا نيريف والا

 كريما 0 اذنراخ نانو
 ارا لوط اة رهاو رطب م نكيضيسابلا نم: نيرعلا ٌلافشلالندلا علم نا ل ةيلاهشلا

 ىلا رطضاو دربلا ةدش نم هتراحب تقياضتف نغيروا غلب نا ىلا هدصق اذهو الامش را

 ةنس نم ءاتشلا لصف فرصو بونجلا ىلا عجرف ٠ هيلا عزنب ناك امع لودعلاو صوكنلا

 ١ ارلتك بولا ةيردلا طولا عدو رو كيتكم «ىطاوخ يف نوح الخال 007

 عضو ذئن | زيلكنالا مرح راصمالا كلتل ةقباسلا نييابسالا تافاشتكا نا ديب ٠ نوييثلا

 لج الج ىخ نيدلللا كاملا قوعنيلكتالا سبع اشي يظالس اس

 يف زامعتسالا رما يف ابياوص ايار ىدبا نم لوا تربلك يرفمه ريسلا ناك امبرو
 ةراحتلاو ةحالفلاب هيف ىنعي رحم ةراقلا تابج ىدحا يف 'اشني نا هير ناكف اك ريما

 اال دارا اوس ةل وف ةطخر هتسسماو اينانحتشما لاق ةةكلللا طاطا ه1

 010 اوه يبع يعل ناو ةيلابقلا امرببا قنا مالتحا هنكمي عبرم ليم
 فلاوم لوطا دادعأب للاز نشلو' هينا هبا ةارما نبا ةدعاتسمب اي

 ظ راسو 1585ةنسنمناريزحيف هلاجرو هلوطساب علقا همزاي ام لك لمك امو نفس سمخنم
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 كنت 5 يبي عحعحا ا اا 2ظجط10ا01010111 ذاع عع عع عا ااا

 لاسر يت ع

 كلتماو ربلا ىلا حزخو دنالدنوفوين ىلا تربلك لصو ب1 ربش لئاوا يفو ٠ توملي

 ندعم نم روشق ىلع اورثع ةراحلا ضعب نا ظحلا ءوسل ثدحو ٠ 0 مسأب ةريزجلا

 قدم ذنأ (مهنم اددع يىحطصا دق تراك ناك نداعملا ةفرعم نوعدب نم متحف اكملا

 ىلا هنولمحيو موعزملا ندعملا نورفحي مهنم رفن عرشو ةعاطلا اصع اوقشو اودرمتف ةضف

 يف تاك قل[ ةيلاغوترسلاو ةقاتشإلا ديضلا: براق نواب اود نورخآا اك

 ا :رواجلل» الل

 هر 0 ملو عبرالا هنفس ىدحا كلذ نوضغ يف تلطعتو

 نيدو ةنلواتلا كانا ربك أ لكنا تسوس ام سوط قاربت ل

 يتلا ايازرلا تربلك مظعتساف ةنيفسلا المي ناك يذلا ةضفلا ندعم عم هلاجر نم ةئم

 ناتنيفسلاو اديدش فصاعلاو ًاميظع ءونلا ناكو ٠ هدالب ىلا ةدوعلا ىلع ممصو تلاوت

 هرفس ادتياو ةيانعال هنتاذ ملسف ةفينعلا حاومالا ةمداصمل نيتحلاص انوكت مل ناتبقاملا

 لارو كس اهمساو فعضالاةنيفسلا عاجشلا ناطبقلا كلذ نك روهلق “لدا ١

 ا هدا كدا ني ديلا 'كمخم قو قزرعلا ىلع ةلفرعمو رش

 نم دحا جني ملو ةجللا يف لاروكس تصاغ ىرخالا نع ةدحاولا ليلق دعب ىلع نيترئاس
 السني ثونلب ىلا ىرخالا ةنيمسلا تاضوو "ادق اذ

 ةصخر ةكلملا نم لانو رامعتسالا ةطخ عباتو تريلك يار ىلع ىشمت يلار نكلو

 ار 1و ةقلطتللا ةيلامشلا نكامالا ىلا تاحذلا نعاوشاحتو ٠ ترئلكل اهتحتم قلا ريظل

 ساديما بيليف اولعجو رفسلل نيتنيفس اودعاف نيميقم سوتنغونبلا ناك ثيج ىلا مه راظنا

 5 ىرخالا ناطبق ولراب رثراو.ةدحاولا ناطبق

 عم رالاف ا وجلا ناكو انيل دوال قا قا ةفملا ف تليغو دز يا
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 4 0 3 ةيلكنألا تافاشتكا 0 2

 اة يي يي بي بيبي يب بيبي يب يبت 00 ظالما ل ع اا ص000

 1 دلل اوءارو ةشاشن ا نراها يكل لايطا نم اين ةيسم

0 

 رامعتسالا يا مبملا عورشملا كلذلةيلهالا هيفنيناطبقلا دحا نكي مل نكلو ةفلتخم اياطعب

 نساسحم فصو يف اغلابو امبلاجر عم ارتلكنا ىلا اداع نيربش ةدم كانه امهثوكم دعبف
 د ا يفرض ةكللاو موزع لكنإلا ىاسنالا كلج سف ةدنملا ضؤألا لاحت

 ةرجامللا ىلع نّيلهالا مئازع تددحتو اينيجرف مسا ديدحلا ملاعلا يف ةليمجلا اهدالب

 ا دل يشمل اكاح نبال فلار نيعو ىرخا ةلحرل مزلي ام اوريدو رامتسالاو

 ةراحبلا كلس يف طرخناو لفنيرغ درشتر ريسلا ةرفسلا هذه يف لوطسالا ةدايق ىل ماقو

 ثوملب انيم نم تعلقاف نفس عبس نم ًافل وم لوطسالا ناكو فارشالا ءانبا نم نوريثك
 ا راكتالا طل عضوتو 1 هدم ةنس نا يوح ؟ اك دبا ء ولطاش ش١

 ةللاش كونور يف اييسارم تقلا مايا ةتسب دعبو + ةاججنلاب اريخا تزاف اهنكلو

 نا دعبف ليفنيرغ اماو ٠رجمملا اوسسءويل نيرجاهملا نم ةرشعو ةئام عم نيال كانه لزنف

 هقيرط يف رساو ةريخنلاب ارتلكنا ىلا عجر ةيمها تاذ ريغ تافاشتك | ةعضب فشتكا

 ظ هنفس عم اهب ءاجو سُنافنلاو ةريخذلاب ى الم ةينابسأ ةنيفس

 مهنم اومقنف زيلكنالا نيرجامملل ةعتما ضعب كونورل ةرواجم ةيرق دونه قرسو

 نم الدب نظلا ءوسو ءاضغبلاو دسحلا ران-نيقيرعلا نيب تلعتشاو اهلك مهتيرق قارجا
 ثيح دالبلا ةيلخاد يف اولغوتي نا هلاجر ضعبو نيال دونبلا ىرغاو ٠ةقباسلا ةبحملا

 عوجرلاب مهعارس ا الولو ميلايتغال ةليح اوربذ دق اوناك و ةميركلا نداعلاو بهذلا نونك

 انيجنو ىلع اولاتحا مهرو ودب نيلكنالا كلذك و ٠ مهرخا نع دونبلا مهدابال كونور ىلا

 قي د ذالل لع ةونبلار ئاث راثف حاعنلا حبذ فرحي لئاقلا ءاسهور ضعبو دونبلا كلم

 كير ناز زيكا رع ابل ةحارلا مج مزقت ةماختلا قاف ماكرو اوراصو



 )48م ل تايالولا تي اح

 00-2 ا ا ااا ا ااا سلا ةذدفل ا ةذفكف 2212500 اا

 لعمف مهدالب ىلا مهديعي نا:نورجامملا هيلا لسوت ةبجلا كلت نم ةلوطساب

 .ةدجنلا مهتاصوتناكل مايا ةعضب اوصبرت ولف عرستلا نم نيرجاهملا كئلوا 'لخي ملو
 ملو مييلا كلذ لقنت يتلا ةنيفسلا تلصو املف يلار مبيلا اهذفنا يتلا ةريخذلاو دازلاو

 ىلا هسفن ليفنيرغ ريسلا عجر. عيباسا ةثالثب كلذ دعبو ٠ رثالا ىلع تداع مهدخت

 رثا ىلع نيرجابملل فق مل هنكلو هيلا جاتحب ام لك نم ىأالم نفس ثالثب كونور

 هدالب ىلا اجار لفقو الجر ١5 ةريزجلا يف كرت دالبلا ةيكلم رسخب ال يكلف
 لاجو نساحم .فصو ىدص نا ريغ: رامعتسالا يف زيلكنالا ةسبغو ترتق ل

 ماق ىتح ليوط تقو ضمي ملو ٠ مهناذ | يف نري لزي مل ناك ةديدجلا دالبلا بصخو
 ةديدحلا] - ةيكسللامك احت يوه ناج ريتخاو تالئاعلا نم مبمظعمو ةرجاملا يغس روممج

 رشع ةسمخلا نع اوشتفو كونورف 57 ىلا نورخابملا كئلوا لصو رومتت رهش مد

 مهواتق دونبلانا راث الانم اولدتسا اريخاو مهودحي ملف ةنسذنمكانه اوك رتنيذلا الجر

 .كونورةريزج نم ىلامشلا مسقلا يف يلار ةنيدم ساسا اوعضو زومت 7 يفو ٠ مهعيمج

 اش ىتح اهدم لطت ملو دونبلاو نيرجامملا نيب نرحلا يح تراَف ليلق دعبو

 ةيزيلكنا !ريَمأ دونملا لئابق ءاسعور دعنا لج رتلو زينسلا يعاسمبو ٍنييرفلا نيب ملسلا
 .يدنبلا دروللا كلذ ةيءور اريثك مهرسن ملو نيرجابملا كلذ ءاسف كونور ذرول بش

 .تيوه مك احلا اوربج اميرقتو اعوج توملا نم نوشخب ميناب اورهاظت با ربش رخاوا يفو

 ةطلغ كلت تناك و ةريخذلاو دازلا نم ةريبك ةيمكبمهيتايل زيلكنالا.دالب ىلا عجري الإ |

 ةييبو ةيسرا ةدعاس لك نعاونجسال تويبلا اوتتاو نضرالا اولمع جيل

 حرب املو ٠ديدجلا ملاعلا يف يزيلكنا ضخش لوا داليم راك ذت با رشع نماث خيراتلا

 مهنا عاشو ٠ صاخشا ةينامثو ةئم اهيف نيرجاهملا ددع ناك ةديدجلا ةرمعتسملا تيوه

 ةلدا مقت ملو تاششا ىلا حاتحي رما كلذ نكلو دونبلا عم اوطلتخاو ةيلخادلا 0 اولغوت:

 و١



 5 كريمأ ِق اكمل تافاشتك آل ؟؟
 2010 اا ض2 ا اا اة 2ضظ_0_00_0_00_00ا0خخخذخذذذ1ذ ذا عا او ال ا ل ةكحتشتحتتل

 ياس دلما 7 يا ةدامرالا د تراس اعالج
 نا ىلع ٠ مجابملا ”ودعلا دصو نطولا نع دوذلل عون لك نم اهتاوق عيمج اهتموكح

 ةيناسا نفس اتدراط امهنكلو هترمعتسم ىلا اهلسريل دازلاب اههءالمو نيتنيفس دعا يلار

 ةيزيلكنالا ةموكحلا عطتست ملو امهترساف ةيراحت ةيناسا ةّجراب امهتاجاف مث ةيراجت
 ةباغلاكلتل ًانفس تنفوأاف ١05٠ ةنس ىتح نيرجابملا كئلوا نع ثحبلا ىلآ دوعلا

 ارتلكنا دواعت ملو مهيبا ةركب نع اوضرقنا فيك ربخيل ًايحادحا مهنم دخت مل اهنكلو

 يدلل لاثلا عوز قوق قدح ئديلكنالا ملعلا داسف الجنب» نم حت راشتمالا لك
 ةلوتسوغ سوايلثزي ىلا نتاع كلذ“ دعب اكريما:ءيطاوش فاغتكا. ىف لشَفلاَو

 علقت يتلا بك ارماف تافطعلا ةريثك اكريماو ابوروا نيب ةميدقلا قيرطلا تناكو

 لآ ايونج الوأ رش نا ا ئنشي تيدحلا لاعلا ىلا ارتلكتا وأ اسنرفو ايتآسأ :ىناوم نم

 يلحاسلا ةراقلا طخ ىلا الا رودت مل نمو ةيبرغلا دنبلا رئازج ىلا مث ا روث رح 9

 10 وا دريل ةضنو ننس يكيتتالتالا رامغ ضاخو قيرطلا كلت دلونسوغ فلاخف .
 ٠ ليم يفلا ةفاسم كلذب رفوف نيام ظوطش ىلا لصو عييباسا ةعبس ةدميو اكريما ىلا

 سار نم عرشو ٠ نيرجاملا نم مج هبحص دقف هيلعو رجبم ءاشنا دلونسوغ دصق ناكو: .

 هلأجر نم ةعبرا عم لزنو دوك سار ىلا لخدف ًابونج ارئاس يضارالا دوري تاباصيلا

 دعب نفسلا تءاجو دنلكنا وين ضرا زيلكنالا مادقا اهب تئطو ةرم لوا يهو ربلا ىلا

 لوا كلذ ناكو ةيبرغلا تاباصيلا رج ىدحا يف نورجابملا لّزنو درزي قيضم ىلا كلذ .

 دنلكنا وين رامعتنا ءادتنا

 نم ةنيفسلا والم ريصق تقوبو دونبلاع م ةراجتلا نولدابتي اوعرش ليلق دعبو
 نورجابملا يقبو ةيبطلاريقاقعلا يف هتدئافو هتحئار بيط ىلا ارظن نيبثلا سارفاسلا تابنا

 ٍٍح 1



 و 0-0

 0 د للا و رخقبا»» 5
 ةذدنحلل اا هك يي

 دالب 7-3 001 0 ا 6 ديدجلا مهنطوب نيرورسم 0 5

 ةرمعتسملا كلتب ةقيحم ةمج راطخأو .بعاتم مهماما تمسجتو ها يك نيا

 ةزمعتسملات اختو. مهتالسوت ىلا دلوتسؤع نعصاف يناطوإ ىلا ةدوعلابساطب نرد

 مهدالب ىلا اولصو ًاقئار اهيف سقطلا ناك متيباسا ةسمخ رفس دعبو ناكسلا نم ةديدجلا

 ليوط تقو ضمب ملو اهوراز يتلا دالبلا نع ةجبب ارابخا هفافرو دلونسوغ رشنف
 نري نيرام امبيعار ايلقتللا ناك نم :دعاو.اكريما-ىلا عزت ةيزيلكن| متس

 ةكلملا توم دعب: 5-17 ةنس ناين نبش فو: ٠ :دونيلا ايقشستي. ىلا لالا اذ

 ىلا نامأب انلضوف ديدجلا ملاعلا نادصقت.ارتلكتا هايم نم ناتنيتسلا سلفا ن0

 : طوطشو ءىناوم دايتراب نامزلا نم ًاحدر هعم نمو نترام فرصو توكسبنوب قيضت

 نيتنيفسلا اونحشو سراماسلا رجش رثكي ثيح ىلا اولصو ىتح ًابونج اوراد مث نيام
 رهشا ةتس بايغ دعب لوالا نيرشن يف لوتسيرب اوغلبف مهناطوا ىلا اوداع مث هنم

 ةراحتلا اولداتو نيام ةيالو ف 0 تكا ليخرا ررح ءيطاوش ف هتاسرم ىقلاو

 ءاسشالا : وو هاد منواطس او اكف ةيزيلكنالا ملكتي مهضعب راصننيذلا دونملا عم

 54 هذهؤ ٠ ميدازام لل | 5 مل ” ادب ة ةئيجت نفاع داوم مهنم نودخ واع

 وعزام نع ترفسا ينل مصاعب د تناك يلا زيلكنالا تارفس ةمئاخ
 1 هئم بعافتاو ديدجلا
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 ذك غ0 مااا ااا ااا 2ظ2ظ000ا0111111 ا اا شاسع ااا #0 كا

 نمافلا لصفلا ف

 3 مهراعتساو ديدجلا ملاعلا خل ريلوبالا راقي ةع درت

<> 

 ئزيلكنالا مالا قضي كلتا ردتعإ 15 +22 ناشد نم رتانلا هويلا 5

 اك ريما يف يضار الا لك راعتساو كالتما قح مهنالوخت ل كرت ن لاحرل نيتضخر

 0 ا عا وح نك قفيرلا نم فدو دلاو عب ةجرنلا نيز ةقاولا ةتلاكلا

 يكيفيشساملا سونايقوالا ىلا ًابّرغو يدوكماساب قيضم ىلا

 دنل .يف نيميقملا راحتلاو نايعالاو فارشالا نت ةعاش يلمع ١ للوالا ةصخرلاف

 د د لمس لير عسا ئرتتالاو © نسل ةك رع ياو

 .ترطظع اف « ثومملب ةكر 1 مسأب نوف كنا نم يبرغلا بونجلاو ترتر

 ىرخاللو يلامثلاض رعلانم 884 ةجردلا نيب ةعقاولا يضارالا لك للوالاةك رشلل

 الط ل ارا ةقيضلا ىضارالا اماو يخف ةجردلا ىلا ١ هجردلا نمل هلا ||
 ترعابا تير ادنا ىلع 38 غلا اك ِي قردللا اعاتم تايف لزلتلا نم 1و 8

 ىرخالا ةكرشلا رجهم نم ٌميرم لي أيم ةّئم دعب ىلع الأ | رجبم ميقت نا نيتك رشلا ىدحإ

 دا عك ا دك ةجراخلا ىلا رظنلاب هفرعم نكت َكلَذَو
 ندا ةك رعل نك الابن ناك ناتسالا ف



 4 ظ 00 تايالولا خيرات »

 ود عا اك 1 ل ية يل

 ءواقفر ماو دلونسوغ سواملثرب وه ندنل ةك رش ساسا رجح عضو يذلا لجرلاو

 قنح وذ لجر ثمس ناجو طنه تربر سقلاو ينغ رجات وهو دايفنو دراودا اوناكف

 ل ةقرفلا كر ءامب ناج ريسلا كلذ يف اودعاس نيذلا نمو ٠ ةردان ةنطفو. ميظع

 فا رثالا اعز سم نع 0 ريسلاو تنك اه درشتر خر ءوملاو انالكا

 نكي ! 1 1ناعا لع فرخ 0 ةيك ومما ةءاربلا قوطنم سسحبو

 هك لوالا :سلحملا ءايضعاو ةرمعتسملا يف هزك رم ىندا سلس 00
 ٠ مهزرع قح هلو كلملا ةفرعمب نوختني رخالا سلحملا ءاضعاو مهئاقباو مهزع قح هلو

 هتوح ام :لبجاو ٠ كلملا رماب مات اديبقت نيتديقم اتناك لب يتاذ مكح هبشب الو ام

 نسخ .ةدللا يضارألا كالتما قب نيزجاملا ةليوتص وه رابستشالا ةيسا 0 ا

 0 كلم ناكل يتلا قوقلا سفن ميليوست اهيف اموكشاو ط0

 يت لو اك رسال ةفيهس لوا ثوم ةك نيت كرا 5:5 سا ا

 رح ىف وع ةيشن لدرأاف ٠ ةئاسسأ خراب ارسل ومس سس ا
 ةكرشلا تعجشتق اهوراز يتلادالبلا نع ةراس ارابخا نوامحب اهناجرو تداعف اهنيع ةنسلا
 ةولصوق ديدخلا م )اعلا حملا رحاوم ةتم تدفنا 13107 هنييجمص يفو ةنسحلا راخالا كلتب

 ضع كانه ار 11 م اب لو خلك ناكو ةستتم اويساو كلا رهن بصم ىلا

 كرات ارذكتا ل | نفسلا تداعو جروج تناس ناكل را اهريغو خاوك او نزاخم 5

 ا ا ناكل ١ ةندم نم .انفلل ليضف ناريع طمني ل رحل

 . 3 نيرجأملا ضب يف ليت ال0

 كا كالا 00 5 1 0 انج دعسا تناكف ندنل 1 اما
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 ض1 ا ااا اا ا ا ل ل ل معلا ااا ا اا ا ا ما ا ااا ا ااا خا ا ا 30

 ١٠1ه نفت تعلقا ٠ 7( لوليا عسات يف هو ٠ تروبوبن روقوسس رخ ن ظلال

 يا ةميدعلا قيرطلا يف تروبوين راسو“ ص ملا علا ىلا د
 نم ناسين ربش ىتخ اك ريما طوطش ىلا لضت ملو ةيبرغلا دنبلا رئازجو يراتك ' رئاترح . - -| 2 3

 لاح ديدشلا ءونلا نكلو كونؤر ةريزج يحاون يا اولزني نا مهل مسرو ةيلاتلا سلا
 هى ب

- 

 0 طا وشلا ىلععتر اشو ةتلخدف كنسيشت حيلخ ىلإ الش نمعسلاب فدقو كلد

 هش اوراسو ا.نانكتا كن ًاماركا سميج 572 هوعلت ليمح دش بصم ىلع ترتغ نأ ىلإ

 نع املامحب ةزاتمم ةربزج هش ىلامشلا ءىطاشلا ىلع تروبوين ظحالف اليم 0٠ ةفأسم

 يعو نوت 00 فاضأ 2-11 ةيف رانا * قاضو كانه

 ا فاتك ١ نم نينس ٠ ١١ كعب كْلْدَو . ديدجلا ملاعلا ٍِق يزيل

 نيطشغوا تنأس ةنيدم سيس أن دعب ةنس 590كك

 ل 0 يي دل ن اقم قواك 2-0
.. 

 رب

 ةياكلات تمد مل تارمعتسم ءاشنا ىلع اهمزغ نا ريغ نينس ةَدغ ةدمب رك ذلا قحبَسي انش

 طاشنلاو ةمبلا واع نم ميظع ٍبناج ىلع وهو ثمس ناج رتسملا ناك ةدملا.كلت" اننا قو

 ةيئنم ارتاكنا 3 دوعب نا جالا اروما هل تصرع 5 امنمجرف ىلامدب ءاممهالا 0

 ةعيرأ عم 23 رش دفع هتيفاع هتدواع الف ردقو ءاضقن هتاصأ ةريطخ حرج مضلل

 . ةفطنملا نمص نازمعتسم - 5 رحاتلا اساع ندنل ةنندم نم ءاينغا لاحر

 دازلا نم عزل اي 'امبت المو نيبك رم ةديدخلا ةكرشلا تزهجق توملب ةكرشل ةانطتلل

 قرع ةاهتنك زينالاةموطقلا .اتفلباو ناتتيفتلا زانق هسفن مس انبتازتاو عاشو
 عم ةحبار ةراحت اوطاعت ثيحملفسلا نيام ءىطاوش ىلع 1714 ةنس فيص هلاجترو ثمس

 كلت نم هنوداطصب اونا ل مهحابراو مم يعمل نيرورسم تمس لاحر ناكَو دونطلإ

 لو عرش ذا ةدننتاف راك أو: فرتشأ المع رخو تشم نا ع ا



 0 2 ةدحتملا تاءالولا مث خيرات رت
 صم معتم هه هع دوععا عال جا اك يي 3-

 ٠ ا 0 ا 0 علطتسيو 1“ 0

 دخا يتلا ضرالا تيعدو ن الا ىتح ندنل يف راث الا ضرعم يف ةظوفحم ةتراخلا كلت

 ٠ لق ثوفلب ىلا ,نفسلا تداع يناثلا نيرشت ربش يو( ةييدحا |رتكنا] بنلكتا

 ةلحرلا كلت زوف ىلء لدن ةديدع ءايشأ

 ةنغر لكبو ةوقلا نم هل ام لكب ةرجاهملا ىلع عجشيو ممبلا ضبني ثمس فاطو
 قلك ةئيفس اولسرا ازذ15 ةنس. فو تودلب.ةك رش عاضعا قم نورك كندا

 دقو: ةديدع تارجتىلا اييفذقب ميظع ءونثردحب اكن يما للا قاتطت كنتل# لس
 ميظعلا مادقملا كلذ ححن تاسك اعملا نم مغرلابو ارتلكنا ىلا تدلع عيياسا ةثالن دابج

 هوك رتو هوناخ هتراحب نمأضعب نكلو اكر يما ىلا مهبراس نيرخ" | نيرجاهم رييدت يف ثمس
 نم تلفا هنكلو ليشور ةلكسا يف نويسنرف ناصرق هتنيفس رساو سونابقوالا طسو يف

 تاثو ةبرغ ةرباثمب عرشو٠ ندنل ىلا داعو اقروز بك رو ةنسلا كلت رخاوا يف هنحس

 ثوملب ةك رش لمحو ايلا ةرجاهملا يف سانلا بغريو دناكناوين نساحم فصي بيجع
  0هديزتل الا هعورششم يف ةمجلات اسك اعلا وتامواقلا تناك امواهتوق لكي 15)

 تمار اك ربع اتيخل و م نم ديبحلا الحاد. ذا نيسواعملا ظعا ندنل ةكرشش ترو

 ١ تطفو مام لنا املك ايس تسلا 1 ”0

  00.اهتاضعا م هاو رثك | ىضرب ثوماب ةكرش اريخا ثلحفا نا: ىلا ةرخابسلل قرط

 ) هئاضعا ددعو «ثوماد نط مسأب تيعدىرخا ةيعمج الحم لحو ؛ ١١ 0008 3

 لال قلظم هلدنت ةسسدج ةصخر كالا هحنمو ةكلبللا لاس نطاق ور حر

  0ةجر هدا يملا اولا ةغقملا كلتا لك و ةدودعتم نيغ تازايتما اذ, . 4٠قد 44و ”
 ثودلي ساجمل تيظعا سونابقوالا ىلا سئوتايفوالا نم. ةدسملاو ىلاثشلا سا 5

 : ١الاشى ميلا نع خيراتلا لاذ 00 نيرا كلم عبرم ليم نويلم ةئم نم رثكأ
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 ةءارملا كلت ءاطغا لع سمج كلملا تاوح ىلا بانسالا ةفرعم نع !رصاق
 دكلل

 عومعلا ساحم ةضراعم 0 0 ردصاو . و٠ يلا ىدم دكا

 ااا 1 فا راكتساب رك روماللا لك تناكو ةروك نمل ةصخرلا هتنمضت ام هبق كك

 ا انآ نورس د نيكلتت قاذلا لاجولا ررابت ءىراعلا ى ار دقو يرق

 ناح دق ناكو هنيع عورشملا يف لمعت رشبلا ىوق لك قوف ةوق تناك هسفن تقولا قو
 نوشطو لوالا سميج كلملا ةقداصم وا هق رعم نودي عافصالا كلت رمعتس ةيقيذدلا تقولا

 رخاوا َّى اوتاك ن تيدلا 1١« ناترويسلا هعامج نأ 0 ثوم سلحم هةعداصمو ةقارعع

 ف ايم الو نيلكنالا دالن يىلاحش يف ةفلتخنم تابج يف نيرشتتم رشع سدانلا قلق
 0 ف

 . 0-0 + ا + تو . مع 1 2

 فيك يف نورواشتيو ضعب ىلأ مهضعب نومضني اوعرش كرويو ن زاكبلو ماهنطن تامطاقم

 كنملا ةيغر ضلخا نم اونأك ةيسايسلا ةجولا ن مق ٠ ةدانعلا ةيرح ىلع لوصللا

 د كا لك نا نيمعارو ار ككنا 257 ةهطلسل نيمواعم اون مف انداماو يرلكتال

 0 ودل نجل 3 الو ةرمصا هلأ سو امسح ةسدنلا بكل ني
5 4 

 0 رك ل1 داكار ةتلاخنم تناك هقرك نئاشو ضيلا مدس يلا

 كيملاو اهشرع اهيلع مئاقلا ةطلسلل ةّمداح منلاعتلا كلت نا تبسح اهسفن تاباضيلا ةكذلل

 ل فواطلا 2ن :رهاطلا» كتءلوأ | ىلع روش طناف كلزك دعتعت ناك نس

 ا” كيرا هواة ينو نم افسخ نوماسو رخ نأ مهو

 قاوينلا لع سوعا اونطَو وو مهدالب ٍق ةحا ىلا لين نم ءاجرلا نويناترويبلا عطقق

 1 ىلا مهراصبأ أوبجوف مئناطوا ىف اهولان مل يتلا ةيسدلأ ةيرخلا ىلع نواصحب ميلع ىقنمأل .

 | 5 او وساوس و ةدازمل | يعدت 1514 ةنش يفت أكن ةينيد ةعيش مسا (1)

 ْ ميدعلاو ديدجلانيملاعلا خيرات ف



 595 داش ةدحتملا ديالا خيرا 00

 ةثييفت هك يي يي ةتتطدتطدتطنتششُتمت ةكبتفم

 تاملظ يف 2 0 1 1 0 ايلا رارقلا نلت

 ةيفخ اوملقا 1108 ةنس عيبر يفو:ريشناكنل يف اوعمتجاف اوداع مهنع جرفأ الو نوجسلا

 همساو لاطبالا مهسوسق دحا مهب ىنتعا ثيح مح مادرتسما ىلا مالسب مهب ترخم ةنيفس يف

 : - 0 2 ل نديل ىلا اولحر 8 :اتشلا لصف كانه اوقرصف نصئد ور ناح ١

 ءابرغ مهو مهتلاحب نيعونق اوناكو (جاجح) زمرغلب مسا مهيلع قلطاف رخ | ىلا ناكم نم
 ,  ةيرحلا ةذل اهيلحت ىفنملاو نامرحلا ةرارم نا ىلع ةحار ناكم الو مبل نطو ال

 كعاواف ٠ كلذ لواح ول اهعزن ىلع ىوقي ال ناسنالا يف ةيحس نطولا ةمحم نا ديب

 ملو ٠ نيلكتا مينا اوسني نا اوردقي مل ليد اوستن ملادنلوه يف مهو. نو 0

 يتلا مهدالبل ةدوعلا ىلا مهقوش نوربظي نديل يف اهوماقا يتلا تاونس رشعلا ةدم او اتي

 ميمدلا بصعتلا لضفب اهنم اوجرخا

 قىتح اوربظيل مهنطول مهتبحمو مهتلودل مهصالخا ىلع لدب يس لمع نوسمتلي اوناكو

 ئ نوقداص نوينطو مهنا هسفن كلملل

 جارحلو ماج 1 ىلا ةرجابملا يف مهتبغر 11ةنساوريطا اتبع ملام
 يضارالا كلت يف ةء:ياكنالا ةطلسلا ديت انت ىف ًالاقو الق نيمار اوتاكه 1 ملاعلا ٠

 ميلظو ةيساز نوع دو مهيب تقل ىتلا تاناهالا دبع نوضقيو يضاملا نوسنيف ةعساشلا ظ

 ةبلكتالا تاالد :ىلا وك ناج اودفوا ذه يعو مهترخح رايد يف زيزعلا

 سلجمو ندنل ةكارش تداراف د ىلا ةرجابملاب نديل 00 ءاضعال ةصخر الطي يكل

 اولا انس اللو ارثلكنا ةسينك ننوريلك اونكلملا نا ريغ للملا كلخ لاس

 مهناشو ا هنا وه هب دعي نا كلملا عاطتسا م لكو مهتوت لكب هوموأق نوك اب 4

 كريما يلا اورجاه مه اذا :

 اح نوب ياحب ةرجامل ع نيرصم اثك لب زم رخ ملف نويترويملا»اما



 ١ يانا ف 0 تي 0 1
/ 0 

11_0_0101 

 يزل هيف عيل قا كا 1 ع رع وج عترأو جير ا

 ةريغلا يوذ ضعب مهدعاسو رفسلا تاقفنب مايقلل دوقنلا نم نكمأ ام اومسصم يتلا

 ا 0111 يلوبتم !لوديلل اهدا (ءادرتشسلا قف :ةريض ةنيقس عابتنا نم 21

 نيرجابملا لقنل ىلوالاف رولفيام اهمسا ىلوالا نم ىوقاو ربك | ىرخا ةنيفس اورج اتساو

 نم مهءاقفر لقت نه كنا يتلا ىرخالا ةنيفسلاب يقتلت كانهو نتبماه كروس ىلا لل

 0 ا رح سوبرا قع تنئلد امي ة اوعمتجاف ٠ ندنل
 ا ك1 ول راناعلا لاوس و يبج 'نلكب خيتقارز تسسؤ "ان رذق عبي ودبس ةئينسلا

 ىلع يقب نم ةالص اهعتتت مهب ةنيفسلا ترفاسو عادولا باطخ ظفلو نصنبور سلا

 اهيف نم ةمالسو ابظفحل ءىطاشلا

 نيرجاهملا لك ناك نيعوبسا دعبو نيتملاس نتبماه ثوس ىلا نيتنيفسلا اتلك تلصوف
 >1 الل كلذ نع نانيشلا كعلقا 155 © ةنسا نب ١ نصاخ ٍقَو.٠ رفسلل دادعتسا لح

 001 3 ريسملا كباب دعت ملو لوديبس ةنيفسلا تلطعت اههرفس ىلع مايا ةعضب رورم

 مث ةنيفسلا يف هحالصا يضتقي ام حالصال مايا ةينامث ةدم طوم تراد انيم يف ناتنيفسللا

 .ةحلاص ريغ هتنيفس نا لوديبس ناطبق ناعا ىتح ربلا نع نادعبت اداكت ملو ريسملا اتعبات
 نا نم مظعا اهباكر نزح ناكو ثوملب ىلا عوجرلا ىلع تمغراف سونايفوالا عِطقل

 ئمرغلملا كئاوا نولهالا لباقو ءاضبا اهتقفارم ىلا ىرخالا ةنيفسلا ترطضاو فصوي

 0 لل ف ةقر رك عيبنبب اوناك نيذلاو ةقئاش ةبدام مهل اوماقاو باحرتلاب (جاجحلا)

 01 تسللا كولي سدا يفو نيسملاب .اهنابر ىلع: اوحلاو رولفيام ةنيفسلا نتم اوبك

 نوكدت ولاول ناك و «انموت 30 ةنم زاطخلالا-دتا هنم تدباك اميظع اءون تفداص دقو

 مييلع زع ثيح ىلا مهتفذق فصا وعلا نا ريغ نسدبلا ىلع ةليمجلا مهترمعتسم اوري نا ظ

 الا دركأ ناز تراج ةنئبابلا خم ميتويغ هيلع تعقو ام لوا ناكني

 اا 111111111111101 ااا



 م١ تحاك لا .تايؤولا تالد ا

 ةذتيللَل ةذدكت لالالا يي

 1 عايل 5 قيضما يف اتاسرم ةنيفسلا تقلا يناثلا نيرشت 7 ل

 مالي نوشيعي عبنا اودهاعتو يزيلكنالا شرعلل ء ءانمإ نونوكيرخيتا !زطرقو ةنيتسلا
 ليد طرس دوت سدانع ماعلا ريخلل ةنونسملا عئارشلل ةيضلاو قوقحلا يف ةأواسمو قافتاو

 .هقوفي ام سيلو مهترحه رايد يف همجومب كولسأل نورجاهملا هعضو يذلا ديجمو ماس هنا
 .تالئاعلا ءاسءور روتسدلا كلذ عقو دقو مويلا .ىتح ديدجلا ملاعلا تاماظن لك يف
 يرانا وا رويجحان هجوم ا اياختنا اورجا من الجر 48 مهددعو

 سلا

 .نيعوبسا اوفرصف عفنلا ةميدعو ةيلاب فصن اهودجوف ةيناث ةنيفسلا اولزنا نيموي دعبو
 .نم رفن هففارت دوك ت ]ون سدناتس كلذ ءانبأ 1 ىصمو 5 احالصأب نيتلا مبتقو نم

 0 دونملا ةصاخ ةرذلا نم مك ر ىوس اودجي ملف عامصالا كلن فاعكتسا ا

 . .ةمدخلل ةحلاص ةنيفسلا تراصف ميمرتلا نم اوغرف لوالا نوناك ” يفو ٠ حولثلاب ةرومغم

 جلثلاو ةدشب ببت حبرلاو ادراب سقطلا ناكو ةسبايلا ىلا الجر ١١ همحصي يلاولا لزنو

 5 ق و رابنلا لك ًاولاخف درسلا ذب نم نوعحت ري اوراصو مهايث تللبتف ةرازغب طقاستي

 ةنيفسلا ىلا او احتلاف دونبلا مهمجاه حابصلا يفو ٠ ءىطاشلا ىلا اوداع ةيشعلا ينو راطقالا

 و ل ,بانت لع 0

 ناطبقلا قذحو ردقلا ها 90 حير تفصع تبس موي

 دييكلا ولالا مويلا اوفرصو قيضملا نم يبرغلا بناجلا يف : نيما ناكم ىلا اهورجف

 0 و ل ل و يف عقاولا نينثالا مويو يعير هدحلاو ةداتسلا ول

 ثومأب ةرحص ىلع زمرفلبلا دادجالا

 آراحض نوبهذي اوداك مبل ىوأام ال - لا نيك اسملا كئلواو الئاه ءاتشلا ناكو



 غ0 لالا

 21 .مهواتسافا 7 ل تيتقوللا 0-0 20 تي يدع رك

 ورا طولعشلا كلت لوخ يضارالا ديترا يف ماي ةمضب اوفرص نا دعبو درتلاو عوجنا

 11 فم يناثلا نوناك عسات فو ىلوالا ةرملل هبق اولزن يذلا ناكملا برق انا

 لا - ةنيدم ديرشنب اوعرشو ءاتلا 0 ريا

 بس ىوس لمعلا لع لق كم تقال !ك اهم ةثع جنت ل ىح

 لاوحالا كلا وت اذكهو < يرخ ١ نع ادام 95- 0 ا

 ظ ٠ لمأاتف .دناكناوين رامعتسا ادتتا ةبعصلا
 هدا ل د5 . له وههيو هه ل تس

 0 اراد اك ع لل نيكولا ةفاسروسل

 اة رون وا ناتاام ةريزج يف ءىشنا ةيلاشلا اك.ريما ف ذ يمالوه سر

 000000 تالا يرحلا انف٠ قسع يرته ريسلا_ تالجر ةنجي ناك ض

 فاقك ا ريما هلا تطوف ندنل يف ةيراجت ةبك رش ةمدخ يف

 يقرشلا دنالنيرك ءىطاشب رمو ةدحاو ةنيفسب رفاسف ابرغوا اقرش دنبلا ىلا ديدج قيرط

 مث اهفاطف نغرب زتبس ةريزج ىلا راد مث هلبق.دحا اهغأبد مل ضرعلا نم ةجرد غلبو
 اا 1| 0 ١ ارتكنأ ىلا دوم نار تغلا جو, ىلع. ديلجلا مكارت طيس 0

 كلذبو قرشلا ىلا ًاحوتفم ًاقيرط اليمز افونو نغربزتبس نيب دجب نا الم | هتلحر ددج

 نع ترفسا ةلحرلا كلت نا ريغ ليم 4.٠١ نم لقا ال نيصلا ىلا قيرطلا رصقت .



 /؟ع هب هدانا .تايالولا 0 02

 غ0 اا ةدتتتييتتُتل ةذذنلَت

 ىلا و اوحلاف ايتو ادور وفل 0 نو 5 ا دوصقلا يف لثف

 ةروك ذملا ةكرشلا ءاضعا اما ٠ لمعلا يف ةبغرو امادقا:هديزيل الا كلذ ناك امو مهناطوا

 ىلا“ زفاسو قيلكتالا دالب رجب وع انآ ةتتغاتم لع اوتعتماف لشفلا نم رطل يس
 زايغضوخو رودبلا:كلس يف ملاعلا لود ةمدقم يف رذكت 1 ادنالوه تناكو ٠ ماد وتسما

 هرصابنب ذخالل سانلا فاطعتسا ىلا ةجاح نم ميظعلا يتونلا كلذل دعب ملف * ميلا

 هامور رد ند نم ءادرتعما قدموا كاكاو اال"
 قفتا 1704 ةنس يناثلا نوناك نم نماثلا مويلا يفف "رماة نك ل

 هل اونس .زا ىلع مادرتسما يف ةيدنالوبلا ةيبرغلا دنبلا كك رش يربدم عم نسده

 ميدقتب دهعتو الابر 76 غلبم اضيا ةكرشلا هل مدقتو هب رفاسيل انط ٠٠ هلومحم ابكارم

 ىمسملا تخيلا كلذب نسده علقا اذكهو ٠ هرفس نم عجري مل وه اذا هترسال شاعم

 ني ةنلاننلا تلح عتو:ةؤوك دما ةيسلا نه ناسا لئاؤا ىف( قاله فش 10

 رادو اعلا 2 نسلق اربع 0 افعل .عاودلو + *كمولا :قيارظ فاثتكا

 تلق نم لونان ريغ يف دحا م ءوب حاصكرويوين ق 00 غلب ى حح ارئاس لاز امد

 بل اتق اربلا ىلا هلاجر عم لّرن موي دعبو كوه يدناس يف هبكرم ةاسرم ىقلاو ةنسلا

 00 97 قاركلاو ةيرلا رامثلاو ةرذلا نم اان هوتاو'نّيلوحتم نيحشلا د

 18 ةنيفس دعب انب رمي مل هنا اولاقو ةيبر م ةعاق هولاخو نييرغتسم 2 ل ا

 هلي ا غلسب ناتاهنم ةريزج دونبلا نم نسده عاتباف هلل

 ىعدب لزي مل يذلا لاك راظإ كر وبري قيضم لا ةلوصو نك ا

 | ةليس قيرط داحبا نم هرطاخ يف لودي ام مامتا يف ةبغرلا ديدش 3 الو مسا

 رك ف 3 هيناكب هدم لايشلا وحن - ادعص ر ملا 2 هر يس قرشلا ىلا



 كن مهرامتسو نييدنالوطلات ريع رج 8

 اكدت بي

 .قفصف « مدقتت ا 1 رع انس نطلب لا ديما 0

 حصت ملو يوني ناك ام يف لثف هنال اظيغ زيمتي داو اهودجسك وم زاداو زيا ك3

 ءانيم ىلع هقيرط يف جرعو ابروا ىلا اعجار لفق لوالا نيرشن + يفو ٠ همالحا

 ا تلا كاست كاد للا ضتسفد نطولا لعن نوكي دقو: ةيزيلكنالا ثروعترا»

 وه هلمع ىلع نسده ردق ام لكو ٠ زيلكنا ةراخبلا نا ةجحب هبك رم ىلع ةيزيلكنالا
 عاقبلا كلت .لامج ابل فصوو هفاشتك ١ ربخب اهتقفن ىلع رفاس يتلا ةكرشلا ىلا داع هنا

 ملعلا تحت اهنشتكا يتلا ةبصخلا يضارالا نم هلوح امو ليمحلا رهتلاو اهاار يتلا

 يدنالوبلا

 1 لي ايف تاراتلا نم ةرفاو تايمك' لذن يف ةدهدش ةغر ريلكنإلا زاجنتللا تواصل
 (فاشتكالا)«يرفكسديذ» هوعد ًاك رم هل | نوال نيستا تلاد ليتسفلا

 ققحتدق ناك وةيزيلكنالا «يفوكسم» ةك هك رح ةجرخ نط طال وتتسارلا هتزتل هس

 : كلذ دانا ىلا دن راينا ؟يناقوالا ىلا ينافس ]كروان نيش

 » دنالنيرك يبونجو سنرول تناس جيلخ'نييب رمل

 يعو نسده قيضم يا همساب ىمبملا قيضملا ىلا هتنيفسب لصو ب. يناث يفو
 طار اليلق مدقت الو ةديدع رئازجىلع رم 0 ىفو هايملا كلت ا ٌةَنِيِعَس لوا

 ص

 فشنكاو ةدوشنملا هتلاض دجو هنا لاخف ًاجيردت عستب سونايقوالاو حرفنم هماما قيم

 الملا لا رقلاو رستلا نأ دحو ندتلاقالبلق لغوت ل ةنكلو ىصقال قر

 ال1, دقو افلا لصفأ دك ردا دقو لامشلا حيلخلا يف اص هناو نيس 00

 ناكام لك دفن اريخاو ةاجنلا نم س و همزع رخب ملو منركلا ربع ةدشلا لصرف ظ
 ا ها حتق ج رثلا بايو انتا عيبرلا لصف نكلو ةنو وبلاو دازلا نضاللاتت)

 , كنفلل صرفلا نونيحتي اوراصو هيلع اوراثف ةنايخلا ىعفا مهتغدل هتراحب نم امسق نا 5 :



 مه < نجلا تاكو | هد . ١ طك

 ذا لينوزمألا كتي نرحل 1000 ايم 3

 ريغص براق يف نيصلخملا لاجرلا نم ةينامثو ديحولا هنبا عم ها 2
 مهدالب ىلا مه اوداعو حاومالا نويلاغتي مهوكرتو

 ةموكحلا تضقف زيلكنالا دالب ىلا ةاسقلا كئلوا هلعف ام ربخ غلب 171 ةنس يفو
 0 رضصحن ىتح انه نم نوخرخت ال ةلئاق نوحسلا تاملظ يف مهتجزو ميياع

 نإ ايك .هك اله نمز فرعي ملف هب ديعلا رخسا كلذ ناكو دحي مل نسده نإ رد

 الوحم ناك هندالو تفر

 ٠ مادرتسمأ ىلا تداعف «نومفاه» ةنيفسلا حارس ةيلكتالا قلطا 151- ةيضافلا

 نيسنبلا روت“ طاوخ ىلا نيدنالوح راجت ةصاخ نفس ةنع ترقاس ايس 0 ا
 اشاترفاس نيتيلاتلانيتسلا فو [دج ةئار مين رص تناكفورتلا توي

 0 امركم نم رحل 114 ةنس قود حبرلاو راحتالا دصق نفس ةدع

 يي | يتلا نك < امالا يف رجابم ءاشنابو راحتلا نم نيعم ددعب ديدجلا ملاعلا يف ةرجاتملا

 نتسم نستلم اهلا وك الوطسا ةنشلا كلت فيض”قراجتلاكئلوا رشات

 نالا ا ف 8و6 !1و اثنا دق راجتلا ضن .ناكو٠ ناتناه ةريوش كا ير
 يو“ ةديدحلا ءادرتسما عقلا كلي اوعدو ابضايح نع عافدلل نصح ا اوعرشف

 ىلا يقرشلا رهنلا يف نفسلا ىدحاب كولب نايردا نادنموقلا راس ةنسلا كلت فيرخ
 تدشازأ# قرح ىلا زاس مق تييكركنك ..ىلا لصو ىتخ ءىطاوتلا انشتكتم لل

 لرسإلا ف يبتلره نات وهو نونتسيرك راس تقولا كلذ وحن يفو ٠ دوك سارف .

 ىنبو ينبلا ةنيدم عقوم نم ليلق دعب ىلع يهو دنلي 1 لساك ىلا ناتبنام نم ةنيفسب هسفن .
 راس ةريفص ةئيفس ناطبق وهو يام سويانرك نأ امك ٠ وب اة عد يمل 2

 . 1 قيعم خيش ايدج دا نسيب طل بعت ءاهرتسما نا



 د( لو دز ةيمخبلا تايم وروم 1

 ثيح نابتاهنام ةريزج نم ابونج ىرخالاو الامش ةدحاولا نيتلحرلا نيناه ىلع ءانبو
 7 يهو دن الز ساوند ايتعدو ايل ا اذناللوع تعدا لوألا يبن الوبلا رحبملا ءىشنا

 اال | دا لا اقر رتاكنا و انن رك موكلي دوك نمار ىلا نيولس سار

 كلمتلا

9 2 12 22:25 555 



 /ا/ +6 يدلل تايالولا خيرات »
 ك1 ااا ااا ا ا ا ا ا ا يي يب بيبي

 مسسللا ا ايها هجم هج لال

 ل « ١الاله ١١ ال ةنس نم رامعتسالا خيرات »

 رشاعلا لصحفلا

 ير هس 0-0

 قا نورجاهملاف ٠ ةميدقلا اينيجرف ةرمعتسم حاجن نود تلاح ةريثك ًابابسا نا

 ةسيحو ةئملا و٠ نار عل يفرلا رومأب مامتهالا يجيدكو :اكأ اوناك نوب سميح نا

 وتلا ولم :لادعلل عاطل نما مهتما نكلم مل ادي نيرا نيل

 مهلايع اوك رتلاجرنيرجابملاكئلوا رثك اونيرطضم الا المع اوت“ايمل ًاضيا ءالءوهو رشع
 رايك قيةماقالا قلع ميسوفن اوبظوي ملل هينا لع لدين ازم مهد شو اونا تمور تكلا ١

 0 : ' ةرحبلا

 نس سميج كلملاف ٠ ةمكحلا بناج هيف "عاري مل ةرمعتسملا كلت يف عورشلا نا ىلع ظ

 قرلا عضو ةروبشملا هتدالس هنأ رتغ ص بنسحب نورجاملا ريسي نا يغش يتلا عئارشلا



 4 0 0 يجر سر 84
 غ0[ اا 5 ا ااا كي يي يي

 نوتعو دعب لا لا قودنصلا ١١ كلذ حنفي لب مقحو و ىواقل ندم نتسا كل ةقاةح ردك
 117 نيل ا هزت نفل اغار مك اذجا ءانسا تناكا» كريما: ىلا نيرعاعلا

 ميلك اوناكو * بارطضالا معوىضوفلاتداسف نفسلا ىلع ةيعرش ةطلس دحال نكت ملف
 . ريدي ناك هنا هومبتاف الضف مهرثك او القع مهربك | هنا عم ثمس ناطبقلاب نظلا نوئيسي.

 ىلع اكلم هسفن راهشا يغيب هنابو ٠ هئاضعا نم هوبستحاو سلجملا ءاضعا كالهال ةديكم
 هنم اوجرخاو قودنصلا موتخ اوضف مهرجبم ضرا اوفلب املو ٠ هوقثواو هوكسماف اينيجرف
 اومختناو ةسلج الوه دقعف ىندالا سلحملا ءاضعا ءامسا اوءارقو كلملا رماوا يواحلا قرلا»

 0000 0 ط1 ما ينلا يش انا انحرف لع امك اح داق ةرقدا

 هموصخ زرب املف ٠ هومك احب نا .ميلا بلطف ٠ سلجملا ةيوضع نم هوطقساو بغشلاو»
 00 ل ل ردم هيلع ريا ةطفم تيا مهدنع نكي مااكلسلا للا

 ساجملا ةيوضع يف هزك رم ىلا ديعا فينع لادج دعبو تناه ترو هلا

 001 رس ردي هدب فيهم قاطبتلا راش مالسلا ةاسو لاوحالا تارلعللا
 داو الم ٠ هفاسمب ىلإ يارتاخاب هلا نالت سميج تناس رين يتلا

 "1 كالا لعب هنعو» كلذ دعب أ ب ماق يتلا ةمبملا ةديدعلا تافاشتك الا ةحتاذ كلت

 ا ١ 11ج ااهإب ماج لخ كيس رع دنشتر ةنيدم نالا هيف ةيئالااللا

 باحرت لكب كلا تلصتسا بواقلا عماجمب ذخأ ايوا راظنالا يعرتسي ام اهيف نكي.

 اعنا رخاوا فو ٠ بناجالا كيلوا ةيئور نماوضعتما نيذلا هبعش را نكسو ةشاشبو

 ىلا تروبوين داع اموب رشع ةسمخب مبع وجر دعبو نوب يا هتقفراو ثنييوجت ٠

 نك

 ةشحو 5 يف نيديرف دي رم ةقيقحيفريكفتلا يف ةرملوالن رجالا ادتباو

 دزب شرق ةبهر نا نيغ عيباظيحم ناك يعيبطلا اينيجرف'لامجت نا.مهن + ديدجلا ملاعلا»



 / 000 د "تدل 0 0 يق

 ةايولا ض املا 0 0 يفو ١ مهنويع بصت امئأف تنتاك <50

 نع عافدلل هوداش يذلا نصحلا لوحتو ٠ ضارقنالاو ك البلا ريفش ىلع اوحصاف

 ىلعارداق قبيمل ام تقو يف هنا ىتح نيرضتحملاوىضرملاب صاغ ىفشتسم ىلا مهتر معتسم
 0 0 0 كل يف تزامن ةممف "لاح ر ةمح 0

 ةثيبخلا ىمحلاب لاجرلا فصن وحن كله لوليا رهش فصن لبقو ٠ سلجملا ءاضعا لضفاو
 3 0 نم نيرجأملا لك نم ىقب مل ءادلا رباد دربلا ةدش عطقت مل ولو

 يدع لجر.وهو كليغتو مكاجلا.ناف ٠ ىسايسلا قاتشلا ةلي نطلا فاد

 اهسبا هيلا تلو ام بلس ىلع اقتا نيحملا ءاضصا نتا كوشك سرر
 نم اذزحو الع ضق هنا ريغ ةك رخل ننس قرارقلا الوالح و 2 0

 بختتاف ٠ ثمسو نترامو فلكتار مهو ةثالث ىوس سلحملا لاجر نم قبب ملف اههتيفظو
 نيرجاهلا ةلاح تدادزاف ةعاجشلا وا ةئافكلا .نم ءيش ىلع نكي مل هنكلو اسيئر لوالا

 نم ليقاف ايلا هيلع تنبثو هما ملعف هفاس وذح اذح ىتح فاكتار ثبل امو وس

 واكل انصر ٠ع اس ىنازلا لوألا جلا ثمسو زررام”ىؤس قبب لفيف |

 مهتحادو ا دال 0 امك تصاوملا نم هي هللا تاو 0

 00111 ف كل ناك دتف معلا نع اير حالا غلبي مل ديدجلا مك 6 عمو

 رصمو اٍلاطياو اسنرف يف حاسو ادنالوه يف اديج ةيدنجلا يف نرمت ٠ دلوملا يزيلكنا وهو '
 ءرقلاىلا هينيطنطسقلا نمل سراف ًاقيقر هوعابو كارثالا هرسأف ايراغنه ةيدنجلايفطرخنا مث

 نمو ايسور حارجا يف الغوتم.برهو هابا هيرض بسل سزاملا لتق كانهو ابق 000
 اةتكنايلا داحوب شك ارم ىلع فحازلا شيجلا كلس يف مظنناو ابوروا يبرغ ىلا اجن مث

 21 دشاو هثادعا .دلا نم اننا :ذلا 0 ندنل 7 رش ةمدخ 2 لخدو-

 | لاجالا ىلبعو ءانفلاو لالخمنطالا ةدهو نم مهترمعتسمو مياشتني يكل هيلا نولسوم |
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 . ل يلا راو ع 0-0

 دابتجا 2 0 ات يل ريش املاو يصملا خيوط كو

 نيسحت مهتحص نيرجامللا تدواع نا دعب هراصبا هيلا لوح ام لواو ديدحلا مك احلا
 0 ال00 واكو كنلا توب حالصاو لوصحلا نيصت يف دازو ةرمعتسملا يف ةينبالا

 همامتها هيلا هجو يذلا رخالا رمالاو مداقلا ءاتشلا نم ةياقولل ةمزاللا ةطيحلا ذخاو

 ناكو ٠ ءاتشلا ةدم لك عيمجلا يفكي ةرواحملا نك امالا نم فاك توق ىلع لوصحلا

 01 ردا نم ةردلا قلع لوصتتلا نأ ىلعبابج لتتم ةوئلا دش ةقسلا كلت سول

 مولا ةغل لبحب هنا عم اهيلع لوصحلا رما هقتاع ىلع دخا ثمس كي ما

 ةنسخ هتحضي ربلا ىلا لزتف دور نتبماق ىلا غلب ىتح سيج ربن يف قروز يف راسف
 ادوقنو اس ووف مهلدابب نا ضرعو دونبلا ةلحم غلب نا ىلا ةراسج لكب مدقتو لاجر

 الل ا لل الاقوال افللديبأ ةؤيتساو ةنم اوكتضتف دونبلا اما + ةرذ سا

 اد دو مطل نادل كلل لأ كتب ار نلف كقدشوهنس نمل وح

 رابدالا اولوو اورعذف مييلع مهتارايع هلاجرو وه قلطاف دونبلا ةبراحم ىلع ةينلا دقع اعفن

 0000 واقر لوكا ىلا لاجرلا مدقق نولول وي ىو حارحالا ف نتلتسم
 .دعبو ٠ مهتبراحم ىلا ةورلا دعب ىتح ةدحاو ةمحنوسمب مبعد مله ثمس اما ةردلا نم

 اومحهو د عفار نه 5 يلا ا نوتنس رب هي

 ىلع اومجه مينا لب طقف مهزك ارم يف اوتبث مهنا سيل نيذلا ضيبلا مهموصخب ىلع
 0 الح رك كلذ نعرف يتما اونغو ميم اذدعا وكر طنا

 ه1 عام لاا هلاف راسكناو عضاوت لكب عرضتي راصو هلا دقفل اروعذم مهنهاك ٠ ءاحف

 تالسوتل يطا منصلا وحن هتيقدنب بوصو تابثب فقوف ثمس اما ٠ هيلا

 .عذوومهلا 2 عجرا كلذاولعف الفةرذ هقروز ا دونه ةتس ين ل لبق نماكلا ظ



 41 0 ل 0-3 لا خيرات 1

 نووي وع ع للا 011110101111011 211 2 1 22 22 يي يي يي يي يبي يبا غ0 ااا الا

 0 ةدالاغ ككل عم د اورسف 1 مييلع

 اذا مهقروزرو مبموق ىلا هلاجرو ثمس داعف مهجاهتباو

 ام زيلكنالل نوم دقيو نصحلا ىلا نوت اي نون سميجل نيرواجملا دونبلا راصو
 تناكو ٠ عوجلا نم فوخلل'رثا لك نيرجاملا بولق نم ىفتتاف نيراتخم مهدنع
 يفكي اريبك ارادقم اهنم اوداطصاف رويطلا نم اهريغو ةيدنبلا كايدالاب ةن الم جارحالا

 لاق ةدع نيبو مهنيبو ةيلال دارفا نيب نددلأس 3 ولاو ءالسلا ناةو.: دودو مهتجاخ

 لامالا تيم. مهيف ىبحو نيرجاملا لام تشعتناف نيرو
 تاس لا .نامز ىضقناو ء. انشلا لبح مرصت املو

 ' رخو انف خي راسو نييدنه نيلولادو زيلكنا لانج ر ةتس ا عاقصالا

 حن تاق والا# عم ربتلا كلذ ناب نولا خي نوت سييجورجلوم ناك و 0

 1 دامت يل ةتكلو لاجمل نم برص كاد نام ناكف 26

 كوضولاو بهذا ىلع روثعلا» نوما. نورخالا ناك امنيبو رو كلذ 7 راس ةديدج :

 0 6 رضارالا ةبرث ةظحالم ىلع ًائاد وه دن يس ا
00 

 رهنلا ىرجم
 ق ةيقكوو ةيسأ املا ىلا 0 مهقدوز لب ةيفاك هأيملا كعب مل ىتح ريسمل اوموأدو

 قليقسلا قفارطأ م يقال مك م اهتسا ل

 تع رك قيم

 اع هلاجر نم ةعبرا ثمس ماقاو 2 ناكما

 «كارخ لع نييقالا نيزيلكتالا ماقاواضياةسبايلا ىلا هوزجف ريسملا 7 دعي مل هنا ىلإ
 داق ١ اص عنلا لو ودجلا كلذ فافض ىلع اليم ٠ ةفاسم الجرتم نييدنبلا عم راسو

 قروزلا:ةيسارل اوك رت نيذلا ةعبرالا اما ٠ ءاجالاو تاباغلا كلت قرتخت ةانق راص نا ىلا

 ” ا لي تس يك يدا شرا

 1 بروق د ماي ف دونبلا نم ةيامثالث



 5 يب 1 535

 الا 90 اا ةذدكل اذدلل 01*22 ااا ااا

 مل وهاذا 2-2 هوددبتف اريسا عقوف 00 جروج همساو عبارلا اماو فرو زلا ناك

 هر نيلجرلا اومجاه مث ٠ ثرمس توخو نأكم نع مهرشلا

 مهلابت تناكو لاغدالا 0 ةهودراطو هوحرجو هومجابف هسفن ثمس اودحو مد (هولتقو

 هيمجا منيو هنيبافده هابحص نيذنلا نييدنبلا دحا ماقاف وه اما رطملاك 5 بكس

 راج دس اك ةلاسب“”تراحف هغتخ ايدنه ىد 5 0 ع قطبي عرشو

 يولع هد اضككو داس وسلا ةدغلاب ىلا هيفيشر 00

 نيفئاخ دعب اوناك دونبلا نا ريغ هنم حورخلا هيلع رذعت عقنتسم يف طقس نا ىلا هتيقدي

 م هواشتناو هنم اومدقتف ميلستلا ةمالع هيدي عفرو هتيقدنب حرط ىتح هيلا اوبرتعي ملقهتع

 ديك

 ” اال د لا كرا لكل بلظ“ )ب فرحت] ةراما لقأ تمس دن ملل
 عورلاو ةشهدلا عقوم هدنع اعقوف اههابا هاراو ةعاسو كح هبيج نم حرخا ه ار ايلف هيف

 تكلفلاو ةيفارغحلا يداسم صعب 0 ماعيو ره ىلع ًاماقرا مسرب 2001 عرس

 مث كلذ | الل ا و ايل امو قاسم رح هللا اوعصاو « نيت دونا 000

 نمت ءاوبلا-يف هكحب فذقف وه اما ٠ هلتقب اومهو ةرحش ىلا هقاثو اودشو هياع اوعقدن#

 هقدحب توملا ىلاخم نم هسفن دقناف هملق يف ماهسلا بشن , نع اوقفوتف 6

 زر صن هوسم ادا رطخلا نم مهياع ىشددو رح | ملاع ن 3 نم هنأب دولا مهول و ' تعال

 اللاش دتمثتر عقوم نم لايمأ ةعضب دعب ىلع يهو ىن ساروا ةدلدىل | اللوأ هودخأو

 هلا اولطو نوت | ا 1 1 ولا رولا اود كلام ةقكم ى لغ كانهم نككا#

 الا ب + حوت لكدخلا عقادم مهل هفصوي مهبعراو ىباذ كلذ مهتماعز ىلوتب نق

 مهربخب نوت نسيج يف هموق ىلا 0ك 1
 و جلا هج ارم أ هعوقوب هيق

 تاؤدا عضب هيلآ اواسري نا مهيلا ب بلطيو مب قمحملا رطخلا نم مجراخيو عبعم هل لإ

١0 



 ٠ ه6  ةدحللا تانالولا خيرأت 00-0

 00 ااا 1010_0_10 اا 553536 ااا 5 ا

 مهودو ٠ اك 200 نيذلا بوك يف بكام يعرب ١

 ايلاف ةعساش داعبا ىلا اراخا 'لقني هنال ةداعلا.ةفراخ ةوق باتكلا كلذ ىفنا دونبلا

 ”يس لك اندجوو نوت سميج ىلا.لصو الف ٠ لوالا نم رثكأ هبتاك بناج اومهرو هب
 يموت ىلا اوداع'املو شاهدنالاو نعرلا مييلع نكويساو اوف ميل هفصو أم لع

 نوت نسيج ةمحانب نكف لك ميلوتع نم ىنتاانارإ 0
 كثلاملا ةمصاع يككنام ةدلب اوغلب نا ىلا ىرخا ىلا ةيرق نم مهريساب دونبلا فاطو

 ةدم هلوح نوصقري اوراصو ءاضقلا راد يف اوبل: نيذلا ةنبكلل هوماسف غوناكن ابنا
 نأ ىسع اذام ةفرعم لجال كلذ لك و مهسوقط بسح نونغيو نوتبصي منهو مايلا هال

 توملاب هياع 2-1 هدض مهربر قت 00 هظح . وسأو مهريسأ بيصن ن 2

 هسقت كلملا نم هياء عقوي نا بحي مادعالا مكح ناك دونبلا حالطصا بسحب 9

 كلل زنا ريع نم نيتسلا يف وهو كلملا ثيح ىلا اليم ؟5 ةفاسم ثمس أوف انساف

 ورقُنأ نم ةلح دترم وهو ءاضقلا راد ىلا بهذ مث هتايبق اب تزبتشا ةنودخ 90

 ةليقلا ءاسور تيفطصاو هينناج نع هانا تسلجو ناكملا ردم يفهشرغ 0000
 هارذاو هكحلا كلذ بيس نع ثحب كلملا نا تهتم سس لك ا
 ةرجو هيف نيعمتجملا ناكملا طسو يف امهوعضوو نيريبك نيرجحب اوناو ٠ هتثءالّدع

 0 ك0 ل عشق 1 ثيحب ايعدحلا, لع هسار اوعضوو ايلا 000 ١

 تيطعا املو احلا دوكنملا كلذب كتفلل دعتسيل ةئيبلا يعيرملا دونبلا دحال رمالا ردصو

 طلو ةيكسملا كيس: نم مدقتو كالبلا ةل 1 ىلع ضرقو:دالحلا ضن كلر ْ

 نأ ٠ هتاحنل اميرط تريد ةيانعلازنا ريغ هت رمعتسم م ءاضقلل ةيفاك تناك ٠ ةدحاو 0

 را وقل ال 7 وئارل اهازبب تفكوو تدم اك وتم اهمس او ناتاهوب كلملايتنب ىربك'
 تح وفعلاو ةمحر ملأ ٍباطت تحري ا هسأر تقوطو 0 ىلع عحضملا نيكسلا
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 عد 7 هلا ايجرفا 0 5 ظ

 بلاخم نم ةيناث احق 1-3 - لحب 0 تدك ا امماعرضتل اهوبا عمس

 ثداحلا اذه دعب كشي'اذ نف ملاعلا خيرات يف اهنم برغا نوكي ال دق ةردان كلثو نونمل

 ةمحرلا نيعم نم يراجلا وئحلا ءامب فطللا نيط نم تلبج ( ةحلاصلا) ةارملا نوكي
 ؛ ْ نانحلاو

 عنصيل هتيشاح يف هنيعو هم ركاو فطالاب هلماع هريسا ءايحتسا ىلع كلملا مزع ذاو

 .ىلا ةدوعلاب هل حمساريخاو ًاحيردت ةيرحلا هل ثحنمو هدالوال ًابعلو هلاجرل ًاسووف

 سكباروا ىلا لسري هنناب هحارس قالطال ًاظرش اوعضوو + نوت سميج يف هئعامج

 متخ ةباثمب دعت اياطعلا كلت ناو اهلمحل مهنم ارفن هعم اولسراو ذحشال ارححو نيعفدم

 أيدنه ١7 هنحصت نوت سميج ىلا ثمس داعف ٠ دونبلاو 0 حلصلا دبعل

 هتمالسو هصالخب هايا نيثنبم باحرتو حرف لكب هموق هلبقتساف

 000 1 رينو ارك طرتل لدحن نا وح لمع ق كلم يغرم
 راطحلب رماف + :مهنم فعضلا نطاوم فرعف مهرخو مهني هظوجو ءانثا مهتغل ملغ

 سس ووو ىلع انيقاطاف ايبقالطاةيفيك دونبلا مياعتب رهاظت مث ةراححلاب ايشحب ناو َنيِعفَدل

 000 لل مرت ةلعو كلذ نع تدعف ياش حلذتو تشتاق را
 00000 ول (0ع ىلا اوداعو ةيالقخلا تلال الا كلن مل نعارتتتمال 1
 ظ لعق ما
 ملا ءاولا مهايعا ايفت *8:ىوس ءانيحلا مهنم قلت ملف نيرجازللا دنع ضقاتنو ”

 00 الشلاو ريدللا ىلا اودأتف ةدرب نم دشا ثدحب مل ءاتش يف مسيعز مينع تاع

 رياض مهناطوا جولا عوجرلا هب ةها ىلع مهلحد مهيلا ثنمس داع ملف مهلاح وس

 ىلع 07 هيلع اومقنف مهدصق نع اوعلقي يكل ةعونتم قرطب مهددبنو مهروتنأف :
 مهل حولت ةصرف ةبا يف هلتق



 هيو ها« :ةدحتلا تاوالولا عدلا تل

 س22 222222222221211

 سرك نب تيوربت نطل اع بار ار سا

 اردص ءامدقلا نورجابملا حرشناف اديدج ارجابم ١؟١و.ةدعلاو دازلا نم ةرفاو ةيمك

 نيمداعلا "ف :مسوم, مل هنآ هحيرفل ايزاوم_هودك ناكف كمت كالا اماو اسفن اوباطو

 داهتجالاو طاشنلا تامالع اديدج

 ييهذلا بالط ءامسا مث دايسالا نم اس4 نيرجارملا كتلوامايساتحس ا
 مهعاديا ىلوالا ناكو دالبلا ىلع ةلاع اوناك نمم نيلاطبلاو حايسلاف نيرافحلاف ةغاصلاف

 كلذ نا ثمس يضغ ىف داز امو نون نيميجب ةرزمعتسم ىلا ميلابسإلا نب نا

 ةيعب هين ايل ث وس ناطشقلا ىلا عيبشر ناك وبقي هيضقرو هحاحيتحا يخو لع سس

 ١ اي دو ماج دم :ةختس نا ريغةلشلاو نيكل
 1 ' للا جاصت لة رمز انيستا

 رشتنا عيبر لا لصف لج ايلو٠ .هنغرب ناك يذلا رامعتسالا يف ثمس ءاحر فعضف

 بهذلا نداعم ىلع شيتفتلل لاغدالا يف اضيا ءامدقلا نم ددع مهغمو.ددجلا نورجالا

 اومفدناو اهلك ةيلاجلا رئاث راثف سيج ربن ءيظاش ىلع ةعمال اداوم اوار مهنا ثدجو
 . .ناوضع اهو ترويوينو زترام نا ىتح عاصقلا ىلع عايجلا عافدنا ءىطاشلا كلذ ىلع

 ةرفاو ةورث اذ راص هنا مهوت لوالاف ٠ مبيلا امضناو ةماعلا ةلوبحاب اذخا سلجملا يف

 00 سواق اري ةيمهوت ايةتدينس الم رجالاو ةئايطلا براغ بأ مش

 اة ا دينا ا يرطب يكل شيب نيف :اكنا
 الل ةلسل رلاو ةينالل اف يمس ناك يتلا ةرهازلا عيبرلا مايا نمسا

 مهتوابغو ميلبج نم اورخس ةرباربلا يبان ىسدنس لئلا

 نلضرإلا ليعب ةدافتسالا نم الدب موهوملا نيهتلا رحل مبعافدناو

 ناك روق وول لادصإو هيكحلا ثعم ا د لامعالا كلت ءاضوض يفو

 روحا اا ةتننتم ةدكتَل
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 هكئهييي يي يي يب
 عع

 بحي مطاوع لك رقع لهاا نيتي ايت ازيخاب حك نيب قر

 هيحاوضو كيبساشت قيضم فاشنك | نع ةيمها لقي ال فيرش لمعب رشابو ليمجلا ربصلا
 ملو ٠ هل ءانما اوقب الجر 00و لصو روك دلا نصب ناريرحا ف ثوب شيج ردات

 نيروك ذملا هقافر عم شاج ةطابز لكب راسف تانط ةنالث هلومحم براق ىوس هيدل نكي

 ةريزتلا هن لوح اورادوث ثمس ةريزج اوغلب ىتح ير 0 قدرط نع

 دناليرام ةيالو يف وكيموكيو رهن اوفلب ىتح الامش اورادو ٠ لراش سار دنع يبتنت كا

 مام ا للا يبرغلا بناحلا ىلع الامش ا تك 5 و كانه نمو

 مهريسيفو مهللط ىلا مهباجاف ةرمعتسملا ىلا ةدوعلاب هيلع اوحلاو هتقفر ضعب رمذت كانهو

 7 دو كلي اريك تنم ءاققر نبق + كاموتوب زب ف لوحدلا طحلا مهدعتلا ايوج

 ىلا اولصو ىتح هيف اوراسف ةرمعتسملا ىلا مهتدوع لبق رهنلا كلذ اودورب ناب مهسوفن
 ىلا اوداع مث ادج عاقبلا كلت زظنم مبل قارف نون جروج ةنيدم ىلعا يف عقاولا لالشلا

 ْ زوم" 5١ يف نون سميج

 0000 ثمس ادتبا مايا ةثالث ةحارتسا دعبو

 . يهدونبلا نم ةليبقب كانه فرعتو براقلا ميوعتل ةيفاك هايملا دعت مل ىتح اناهاوكسس رهن

 داروحياذلا يف رم نوت سميج ىلا هتدوع يفو ٠ اهاوس نم رضوا

 : لولنا ١٠7 يف نوت سميج ىل 0 بصم ىلا ىتح يضارا الا كلت 0

 فالا ةنالثلا نعنيني ام رهشا ةثالث ةدمب يضارالا نم هدارام ةحاسم عومحم ناكو

 ا 4 السبل ليسا كلذ ىف رظانتللو ثمامتلاو تاقشلا ن نم كياكو < لد

 تروبوب ناعبلا عم ارك ىلا راو هغشنكا ام لكب ةليج ةطراخ مسرو 5 ١

 قنا راثالا هم ندنل: حتت يف ةلظؤتحم نآلاقح لقال ي

 0-2 ءابمب مايق راخ ءاقف ا امك يشف مايا ةنداش علا عوجر دعبو



 ها / «  ةدحبملا تايالولا خيرات م

 ماصخلا نم الدب ا مايظنلاو مالبملا لفت ةعيرشلا فراعتم دخن ؤلتم نك 0١

 اقلب تقولا عيبضت نعبهذلا بالط لدعو ةنسحب ةئيسلا لاوحالا تلدبتو ىضوفلاو .

 ٠١ هعمو ترويوين ناطبقلا داع فيرخلا يفو ٠ ةرمعتسمللو هل عفنلا هيف اب لك لمعو

 لك ىلع ثمس ضرفو ٠ نيتباملا ىلع نوت سميج يف نيرجاه لا ددع عومجم دازف ارجابم
 تاجحايبس تعضوو ةديدج توب تنتباو* مويلا يف 9 ةيلاوتم تاعاس تس لمعب نا دحاو

 يف حالفلاو مدقتلاب لمعلا توص حدصو فقوتالب ءاتششلا ةدم لك لمعلا مادو لوقحلل

 اكنيح ةنس انحرف: ةبالو نف نوت سي ةريعسمةلاخ تناك الكس ٠

 سو ه4 ه> جس هوس سلسل

 ئ تال ةتلاتلاو ةياقلا ايلا ااا

 نسخ ةرمعتسمإةعيرش لوالا سميج كلملا ىغلا 8:5 ةنشارابا نيرشعو كلا ١

 كحل رن لك اين ريحت دن د تاع نعل قرح حنمو اهناكس ةفرعم نودب نوت

 لو كه ينأاط ىلا ريف سالود ةررك لاكش طيس سا

 يف نيمئهاسملا نم نوبختني سلجملا ءاضعا راصو ٠ يكفيسابلا سونايقوالا ىلا برغلا ٠
 ةميرشلا بسب ىلع ديدسلا نيلحملا فلاتو ميس اكاح نوصي الواو و 0 ا
 ريسلا ةطلسلا ىف هعم كرتشاو ةايحلا ىدم ا ريوالد دروللا بختتاو ةديدحلا ظ

 تروبوين سوفوتسرخبو لاريمأ سرموس جزوج زيسلاو لوا مزالم ةيترب نيتيك سالو
 رمظ ناكو ةقلتخم فئاظو يف مهزيغو مظغا اريشم لباد: ناهوت :رييسلاو لازم 0

 ندنل يف سفن ةثمسمحلا نع فيني امعمتجاو ندنل يف ميظع ناسحتسا ىدص ءالءوه نييعت .
 ف . 7 .
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 اس يوجب اج و 0101010 11 اا 11 ا م ا 10١ 21 اي ا ع ا

 هسفنب رضحي مل ريؤالد دروللا نا ا اكريمأأ ىلا قفص خت نق زباب نول

 ةرئاس نفسلا تناك اهنيبو هناوعا نم ةثالث ىلا اهب دبع لب هتفيظو مالتسال ةرمعتسملا ىلا

 ىلا اهب فذق ميظع ون اهفداص ةيبرغلا دنبلا رئازج نم برقلاب تراصو ميلا باع قشت
 ىلاحبرلا اهتفدق ريوالد دروللا ءالك و لمحت تناك يتلا يهو اهادحا تقرغف ةفلتخمت أع

 هرررسلا قلرتتوب نهاواد اهتم ذو م ربكظللخ و كلذ ناكفلطوتب جرير لولا

 ا مالو |ريق] ضل سرع قزف ننسلا انفو ةيلاحلا ةققلا ند نات لأ ل

 نوب سميج

 اللا لع ةياتتك تسل كاملا ٠ ةرتمسلا يقانآلا مكجلا لت ايل

 ءامدقلانورجابملاءاقف اهيف اهبانطا ةيراضىضوفلاو ىرقبفلا ريس تاك اهتمرب ةرمعتسملاو

 ىلع مهسمتلم باجاف ماكحالا يلوت ىلا دوعي نا ثمس نوجري ًاثيدح نيرجامملا ءالقعو
 التاب هديب نم ارتاكذا نم نيت اب اير متددقلا روتسدلا توم ماكشالا:ىتثت اذ يش

 نييغاشملاو ةنتفلا ءابعز ىلعضبق مث ةظمل لك يف توملا رطخ تحت هتفيظو عباتو هريبغت
 نيترمعتسم اشنا بغاشملاو لقالقلا نع نيرخالا راكفا لوحب يكلو ٠ نجسلا يف مهجزو

 دنع ىرخالاو مهيلع زترام طاسو ًاسفن ١٠١ اهيف نكسا دنوميسان يف ةدخاولا نيتديدج
 0 ا لح حو نابرلا مهيلع ظلسو ددعلا كلذ لثم اهيف نكساو "نسيج لاق
 عازغلا ادب ىتح مهنك اما ىلا مهلوصو ىلع مايا ةعضب رمت ملف فرصتلا اوثاسا اهيتلك ٠

 مييلا رضحي يكل هيلا نولسوتي ثمس ىلا اولسراف تسو لاجر نيبو دونبلا نيب راجشلاو
 10 دو نوت ناد للا اجار لق ةئازال اونخنت مل الو رضحف نيبلا تاذ حلصيو'

 ' اردت رس رشح فرانتلا يف قاك دوراب"نسيك رنا: مئاناوهو هيف ريس قو
 : بيل دازو ملالا شارف بع بلقتي تابو اهل ىئَري ةلاح يف وهو نصحلا لاهوت

 باهذلا ىلع لاوع يغبني امك هتجلاعمب موقي نم كانه دجوي مل ذاو امال | همال 1 ىمحلا
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 .فصتنم يفو دئالرسئ رون لرا يخا يسزاب حروج ىلا هناكم ةطلسلا نضوفو ارتلكتا ىلا

 هدالب ىلا ادئاع دبالا ىلا هباعتاو هدابح ضرا رداغ ١785 ةنس لولبا ربش

 ةريملا نم مهيدلو ايم ندع ذو نسيح ديو ةنرلك الا ةقاولا ددع ناكف

 زيديو مون متهب ميكح بده ىلا ةسام ةجاسب ناك“ مبتكلو فسا نعاني ايا

 عوجلاو صقاتتت مهتاوقإو ًاجيردت مهنم وندي هدربب ءاتشلا ناك و مالا ثمس ريظن مهروما

 اوقرحاو مهوقياضنا ىلا مهنومجابي اوراصف دونبلا ضغب دايدزإ كلذ لك قوفو مهددبتي

 ظ انكم مهباذع يف تدازف ةليبولا ضارمالا مهني تشفتو 56 مهنم اكلطاو مهن ويب

 'ج 1 2 ”قو يف ءادلا ءادعا ةثالث نيب اوعقو

 :ا نكي مل .راذا رش ءاجاام ورديدشلاا

 رسل تر ان ول سرت

 : ميلا لابي طفولا ءاتيفرو: تيك نامت ريتا اجر را

 مهمودنب حرفلا ناو باحرتلاب مهلقتست ةيلاجلا نا نوعقوتي اوناكو مدقت اييابعر
 ماسسجاو ةرئاخيىوقو ةثر بايش ميتدلج ينب اوبجو.ظللا ءونيل مينا ريش الما ا

 للوتو دازلا نمهتنيفسيف يقب امساموت مهيلععزوف قمرلا هب نودسي اممهدنعس يلو ةليبّتض
5-0 

 ةي'اكلاو مقسلا ىوس هيف اوفداصي مل نطو نع ءالجلا ىلع نيرصم اوناك نيرجاملا نا يع
 اريخاحايرلا جاردا تبهذ ءاقبلاب مهعانقال هيقيفرو ع تالواحم لك و بارطضالاو

 كانه نم رمت اثير نيدايصلا نيب نوقرفتيو دنالدنوفوين ىلا نورفاسي مهناب يارلا مث
 . أبيلا مهلمحتف مهدالب نفس

 ىلع اومزعدتف اذطو ابيلا ةدوعلا لما ريغ ىلع نوت سميج جا ناريزح نماث يفو

 مينا نود لاحو ثيك مهمواقف اهترداغم لبق هب عفتن د لك نزاتملاوتوشلا



 ةيناثلاو ىلوالا ةصخرلا  اينيجرف » |

 ت22 211 و 2 يي يي يي 0 اا اا ال نا 6 طلال 011 ااا ا اس مطاوع اع اج 1037110 10 ا 0 نط م هاه ل نانا

 دلونغ يلاو عورشم ىحضأاف مهتلقا يتلا ةنيفسلا لخد نم رخا وه ناكو مهدارم

 ظ نيع دعب أرثأ
 ةنيغسعطقت نا لبقو اكريما ىلا رحاب ةنو الاكل يف ناك ريوالد دروالا نا ثدحو

 اهريغو رئاخدو نءومو اددجنيرجامملقت دروللان فس هيفتربظ ربنلا نيلشفلا نيرجأبملا
 ةروشم سلجم اودقعف نوحزانلا اما ٠ لوالا نم الاح نسحا رجبملا يف ةماقالا لعجي امم

 سميج ىلا ةدوعلا ىلع نيرثك الا يار رتف ةرضاحلا فورظلا يقهلمع مهيلع بخي اذ اميف
 ريل مت ةيفيدلا ةجاسلل يلاتلا وبلا وسو و يخاؤكا يف اونا نسشلا بوقوع لقد نوف
 هتيروم أم ماهم ملتساو ارتلكنا ةموكح نم هذبب يذلا نامرفلا ىلتي نا ريوالد ذرولا

 ننرجابملاو رجيملل اذاعساو اريخ تناك همكتس مايا نك وكدسلا عفن قاكف

 0 11 كيد ودير لع رطتقا# لعلا نع هدعقا:نضرم دروالا ئرثعا ضررا قو
 ريبشلا ثمس مكاحلا راشتسم وهو يسراب رتسملا هنع ًايئان ماقاو هنطو ىلا ةدوعلا ىلا

 عوجرلا ىلع ريوالد دروللا مزع ربخ ارتلكنا يف فرعي نا لبق نيرجاهملا ظح 0
 ' اينيجرف ىلا ةريخذلاو يللا اولا!( وعدت الكم رد نزلا ى:لعألا ىلا لا ناك

 ىلوتو رايا رشاغ يف نوت سيج ىلا بك رملا كلذ لصوف لياذ ساموت _ ةسائرب
 برع قءادثاق روكاذملا لياد ناكو ىلعالا نئلحملا نم رما بجومب ماكحالا ل ناك
 ةيفرع ةمكحم ةرمعتسملا يف ماقاف ةكنحو ةربخ وذ وهو نييدنالثروتلا عم ريلكنالا

 ظ 7-2 امركم رك اتت ملف تانتساو دمت
 بلطي ارتلكنا يف ىلعألا سلحملا ىلا باك لاسراب هلامعا لياد مك احلا حتتفاؤ .

 نم ةرفاو ةيمك و تقولا نم نكمي ام عرسابو عيطتسي ام ردق نيرجاهم لري نا هيلا
 م ساموت ريسلا هيلا دفواو ! روف هبلط سلحملا ىنلف تايجاحلا
 يللا ءاسكلاو توقلا نم ريك تايمك و: سياهم ةئيئالث لت ب 07



 ٠١١ « ةدحتملا تايالولا خيرات »
 0 ما 000001 ا ا اا ل

 نع اوعلقاو ةنيكسلاىلا اودلخاف نوت سيجا ةيلاج عصا دجتمالا مقر الاخ كر ١

 ىوكشلاو رفا

 ةذاف اهريغو ةيعارزلا لامعالا يف ًاعم نيك رتشم تقولا كلذ ىتح نورجابملا نكو ٠
 اما“ ننلخملاو مك الإ ةرما تحت اهولعجتو:ءارغا ىلا لالغألاد اوه هاضملا قارا

 .ثيك مسقو هسفنل هسرغ رامث ينحب نا دحاو لكل قحب هناب ةموكحلا:تنلعاف نالا

 قح ةلئاع لكل حنمو ٠ نيدادف.ةثالث :مهنم الك باصا تيب: نيرجابللا نو نسر
 يف ةسغرلا همني كلذب تداؤفابكلال الاتاهزا يش ءانتل نوجس الا نئارغا ب

 ةيلاسجلا ددع عومجم غلبو م مهقزر. دزاوم دايخزا: ىلا نوفباستت اهراصو لكلا

 درعا أ كم اواكن ظ تسال ايموجي 0

 لفحت ةنيتم سسا ىلع ةرمعتسملا تتيثق“رهنلا ىتفض هذ ىلع اهراؤج يف

 ظ . 1511 ةنس لئاؤا فو

 يغل اف ٠ديدجلا ملاعلا تارمعتسم يف ماكحالا ةرادا يف مات رييغت اهنع حتنف اهلدق امل ةخسان

 قحلا ميل رضفك أ نما د ىلا تلوحت هل تناك يتلا ةطلسلاو ىلعالا سلحملا

 ماكحالا ءارجالو عئارش نسلو ةفلتخملا فئاظولل نيفظوم باختتال تاعامتجا دقع يف

 عافتنالا مدع نم نيرجامملا رمذت ةرثك رييغتلا كلذ يف بسسلاو ٠ مهسفنا ةيلوءوسم ىلع

 ا دلشنملا شق ئنلا نطو اهزوستك رشلا ترمذتف مهترجه رايد يف ايدام

 ناك ولو اينيجرف يف يطارقوميدلا مكحلانم عون ةديدجلاكلملا ةءارب نع حجنتو + مهنوءوش

 : مار ريغ نم ةيمر كلملا نم كلذ

 ةوس نم اثدح امالكو 1117 ةنس يف ركذلاب نيررح نيثداح ربخ خيراتلا يوريف ظ

 كاموتوب ق.ارئاس ناك اهنيبف ٠ ةعيرشلا قوطنمب هديقت 0 و لوغرا ناطبقلا فرصت ٠

 يف نطقت اهيا ةليبق نييو هنيب زاجش ثدح يتلا ساتتوهاكوب ناب هيلا يمن فاشكتسالل .
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 0 0010 ا ان 10 1410 183 101 و 110 شا خ1 تس

 ابعضوو اهيلع ضبقو دونبلا ةنوخ ضعب ةطساوب اهدوجو لحم ىلع لدتساف يحاونلا كلت
 لوغرانم اوصتقينانم الدف نوتسميجب عش اما ةريسا نوت سميجمىلا اهقاتساوةنيفسيف

 دلل يلع ةيدف اهنع يد ويب نا؛ناتاهوب اهيا ىلا ايل ناب اهيلغ اوداز.هتسانق لجنالا
 تاراما اهيلع ودبت ملف ةريسالا اما ٠ لاتقل اوه اتي نا هبعشب ىدانو كلذ خيشلا كلملا

 0001 دال ىلا هيعاو عسا. نيندلا تقتل لب اهرب هم ظل
 ةعلطلاليمج بنهم ِباشوهواهيلع فلورناج حاحلاو ءارغاب. كلذ تاءفو(لويكسيالا)

 000 لكنا درب راجل ةيدنطا#/ اهيا روك دلل تشاور هةر رقسب كافكا

 ادغو نيسوق باق نم ىندا تناك يتلا برحلا'تعنتماف ةيلاتلا.ةنسلا عيبر يف نارتقالا

 ضيبلاو رمحلا نيب فالتالل ةنامض نارقلا كلذ

 0000 1 دلي ةرايزل ةيدتبلا ادت اومازو روك دل كلور كهذ < نيتس تكافح

 ثمس نابطبتلا امهاطعاو امهتدافو: مهرباكاو زيلكنالا:ءافرش لجاو لفاح لابقتسا: اهل

 اهرك ذعاشو ًاصاخ ًاتافتلاو اهدنع ةميظع ىوظح ةيدنبلا تلانف ةنج ةكلملل ةيصون باتك,

 امنيبواكر يما يلا عوجرلل دعتسي فلور عرش ةيلاتلا ةنسلا يفو٠ ةكلمملا راطقا رئاس يف

 . ىلا كلذ دعب ءاج آنبا ةكرات تتامو ساتنوهاكوب هت ارما تضرم رفسلا ةبها ىلع وه
 ةريخ نم ةدع لزت ملو نوت سيج ةرمعتسم خيرات يف رك ني ناش هل راصو ©

 هيلا بستنت اينيجرف يف تالئاعلا
 000 دس اب اخ ىلإ ةحلنم ةئينبسب راس هتلحر نم لوغرا ناطيقلا داعالي

 000 د ايئاوأا هللا ىلا نايجالا بلاهف يف نوفلتك اوناك نيذلا زيلكنالا نيدايصلا
 ةفطنملا نم اسنرف ةرمعتسم ع ناك ابلاسرا يف يقيقحلا دصقلا نكلو دوك سارو يدنف

 رابطال ا للا ديد فت نايس لا لصد اذن يكلم تتم يعدت يتلا
 كيوزو نوم ةرررج ىف ةيرث ةاني ةحراش نعت [ةيلحلل ايدلكأ ةموكح تناك بقو م
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 0 ا اا ا ا اوبل علال ناسخ 1031 10 10 1 1071 ساحل 1 تابلاط 11001 اطل حاطط

 1 0 اماو اهقرحا مث اهيبنو ابلتحاف لوغرا ةمقن هب تلح ناككم لوا يه تناكف

 دعو 1١ ؛كيساسشت ىلإ مهالج رخخالا بسقلا باش رفد ىلا ةرشاف» تناك يمس م0

 ىلع هعفادمقلطاو اهوحن راسف اورك تناس ربنىلع يسنرفالا رجمملا هراظنا تفلتسا كلذ

 لايور تروب ىلا قيضملا ربع مث ٠ ةرمعتسملا يف ةيانب لك برخا هنا امك هبرخاف !منصح
 تاونس يناثب كلذلبق» واقفروتروك ينرتوب اهانتبا ناك يتلا ةريغصلاةيرقلا قرحاو

 . مغراوهخاوك ١ نماددعر مدفن تاهناميف يدنالوبلا رجبملامجاه اينيجرف ىلا هعوجريفو

 نييواسنرفلا دوفتر صحت ةلمحلا .كلتقات تناككف ءايفاطمرب ةطلسب .فارتصالا للا
 تست اةزؤلفيىلا ايشتوكسافون نم يضاوالا لك ءاسقباو سنوول تناسربا ين ١

 محازم وا عزانم الب ايناطيرب ملع اهقوف قفخيف يزيلكنالا ذوفنلا
 لدور لااتع يبابشساو .ارتلكتا .ىنلا فيك ساموتداع 5708 هس راب رس

 سا مونيو لمعلا قيجبلعالا دابتجا دازؤ ازيك ضيا ةخيرش ايي تنفعت ١

 ةك رس وريدم دجو اريخاو ٠ ريقلاو جاجزلاو نوياصلاو يلقلا لمعو ةمركلا سرغب

 ' دجوت هنابو اكريما يف امم صخرا ابوروا يف ابعانطصا نكسي ءايشالا كلت ناب ندنل.
 ناخدلا تابن اهمهاو رفاو حبرب ايوروا ىلا ردصت ديدجلا ملاعلا يف ةيصوصخ تالوصحم

 قوس يف ءيش حورا تابنلا كلذا دغف اسنرفو ايناطيربو اينابسا هلامعتسا مع ناك يذلا

 الا عزرال اخ ام ًاناكيااؤوك شب ملو «:دوقنلا ريظن:موافعتسا منا ىتحةبكريمألا 0١

 ناخد تعرزو تحلف اهسفن نوت سميج عراوش نا ىتح تابنلا كلذ هيف اوعرز

 01 داس هي تلح تلزان نإ نولهتالا بسحف "لا ريما نئات:كوضرا نيت

 7012 ناككيللذ قوس اديفو ةزدانلاهتمانش ىوس ركشتت ركذت ةنتسال ١

 لي طققف ةبابتلا ىلع ةتفيظو رصتقت ملو ١117 ةئس نييعتلا كلذ ىرجو ةملكلا يناعم

 نيغلاب همك ةدم زاتمتو ٠ ةيويلكالالا ةيرحبلا يف الاريما اضيا نيعت هئاقدصا صلخ يس.



 « ةيناثلاو ىلوالا ةصخرلا انشمجرق »- ظ 4
 كا ا ا ا و ا 111033 اا م ا اع ع ا ا 0000 ظلال

 كتاب كالمالا واسوفنلا هنايغط نم ملست ملف ةوسقلاو فاستعالاو را ردغلاو

 ةزسابللا قم ننانلا فكشياف 6 دالاب يف .ةرياغملا ةلابعا ىدص نر ىتح اليوط
 ا وبلا رداد ةيولا ةرانزت كاي ضلاو طوقا ضرع ةرتملا تدنأو

 هنايغط يف لوغرا حلف رفسلا ءانثا هبحن ىضق فيرشلا كلذ ناريغ اينيجرف ىلا هسفنب

 وذ وهو يلدريب حروج 00 0 ١5.1 5:ةنس هتفيظو نم علخ نا ىلا هنوسقو

 ظ لبنو لضف
 ملك نأ اضم رجاوم لك ناب ىضاقلا مكحلا اهعم لازو ةيفرعلا م منجا تاو

 «ةيدوبع رين» هنوسسحب ازناك اذا ءوقلا قتعناو ةيمومعلا ةعفنملا لجال هلمع حاتن نم ًامسق

 دل دكا رافال لمار كالا قاع ةيقل رك | رحال تدعي

 اا 1 بج 961 اررغت راو ةطلط اهم الك يلو امه سوا ١

 ةم يآ + :.ي كلذ تق هريطتمملا:يف ممحالا ةزادا يف كارتشالل نييودنم لاتضرا
 ساحمواىحااونلا ساحم هنومسام سس'ات كانهو نوت س هيج ىلا باونلا رضحو 4

 : ديدجلا ملاعلا يف ماتلا سلحم لوا وهو ةعيرشلا تابزا

 د ناكف, ةةودحم كاك يتلملاس نا دش ةقدع تازابتما باونلا كتل

 مدارش نس يكب ٠ امكح ايف نول عينكلو ةرمعتسملا لاوحا يف ثحبلا ميل

 تارارقلا لك و ٠ اهليصحت ىلع مبل ةوق الو قوقملا نورهظيو اهذيفنت ىلع مهل ةطلسال
 ندنل يف, ةكرشلا ابيلع قداصت مل ام ةعيرش ريصت ال روكذملا سلجملا اهزيجي يتلا ٠

 نسيج يف هاردكلا'مابخ ناكذ ٠ امنيجرف يف اهيف دانعتسالا روبظب ١115 ةنس زاتمتو --

 رهشاةعضب ليذ حوارتت مهتمدخ ةدم تناكو'نيينامرجلاو از يلكنالا ةلالسنم ذتنا نوت
 ”دفو كاك ابا اير نيزجامملا دص ةقورعم داستسالا ةداع نكد لدتا ويسعل

 ًابيقيرفا ًايجنز نيرشع اهنابر عاب نوت سيج ىلا ةيدنالوه ةرخاب لوصو الول كلك



 هس 2 2 2 2

 ١٠ه 1 تأءالولا خيرات ع ظ

 2501101110 او

 نا لبق كلذ 0 لا ىف 11011110 هارتشاف ىهومعلا دارا

 ني ا اا در نما يكمل ترص لل

 خيراتلا 00 ت15 لبس يف ةك رشلا تقفناو ةنس "١ تقولاا خفت لح

 بطتت مل مهرتكاو ةيلمتسلا لقت ١ اهناكس :هدع'زواحتي لَو - ةيزيلكتا هريل فلا نإ

 زيهلا “قرت ون بيشو يناهظوا ىلا ةدوعلاف وسر ايا رونا
 مث تالئاغع عضب ىوس اكزيملا ىلا رجا ل هذ كلا قوقل نيمآ) تس 0

 .ةنطفلا نمميظع بناج ىلع ناكو سدناس نودا اهيف هفلخف هتفيظو نم ثمس علخ

 ا[ كش كلتو 0 نم لتعا ام حلصي عرشف ةماقتسالاو مزحلاو
 4 :ةةد يف. لقبك ربمالا .ةزمعتسملالا ةرجام لعام 1551 ليس

 ايا رسابلا لع تاللانلا ةريخ قمةشن ا نيت لح نس نكس ها اا
 ّ 508 مل :ئرخا 1 نوتس ترجاح ةيلاتلا ةنش يقو ٠نؤت نسيح قلل

 ءارك الاو باحرتلاطرفب نابقتسا نبلك و ابداو اءاع تاقباسلا

 عقاولاو ةحصلا نع راع مهءاسن د نيلوالا اينيجرف يرجام ناب عئاشلا رح

 اناو نهرفس ةقفن نوعفدب نيرحامملا لعج نيحستلا وصفات رولا ا ايل هنا ود

 لك رس هين تفابذ سالفالا رش ّ 7 ةكرشلا نال ةرورضلا مكحب كلذ لعف
 ليلا ةنمث يواسي ًاناخد ةكرشلا اوطعاف رطاخ ةنبطُب نوزجاهملا اهتفد هيلا 110

 ترجاه الو ٠ ذك 1 ةفول املا ةقيرطلا ىلع ىرحف حوازتلا اما نهرفس ىلع هتنرص يذلا

 غلملا كلذ لك نورجابملا عفدف ةريل | نبنم لك رفس ةققن تقلب تانرشالا 0١

 رمت ةملك ىندا نودي

 انحرف رقي رحاب ملا طوقسلا ريغش د ]ع كناكو)ندن ةكرش تطظعأ 183 5ةناولا فو

 اف ارتلكنا يف يساشالا روتسافلا ادم ىلع ةمظنم ةموكح ابل تماقاو ةبوتكم ةعيرش



/ 

00 0 ١ 
 دذدختت ةكككفت 0 اا 2.2000 اا اا ا ا ا ا ال ا للا ةثتتيشتكت 23#

 1 يخيف و سلسل ءايعا ناوي رت ادق ءانلاو رح دي 2

 ةحئال اوعضو اذاف ٠ اعف سعشلا وبودنمو سلحملا ءاضعا عمتجي ناك عئارشلا ميظنت يفو

 اذاف ندنل يف ةكرشلا ىلا اهاسريو اهيلع اذه غقويف مك احلا ىلا اهوعفر اهيلع اوقفتاو

 001 ٠١ لدنم كاهل يرض ةنكااطنملا تاكو + كييعلا ةللاو ةعيزش تدع اهيلع كقاع
 وا ةبك رشلا هيرجت ام ىلع ضارتعالا مهل قحي ناك يحاونلا سلجم ءاضعاو (يزوج)

 ظ مهقوقحب أفححم ناك اذا هررقت

 0 دشلا كلت قو اذ ةنن لوألا نيرغت يق لدار مكااشأ ةدم تبتاو

 دجوفاينيجرف ةرمعتسمل ةديدجلا ةبتتكملا ةعيرشلا هعمو ديدجلا مك احلا تيو سيسنرف ريسلا
 ىلع اليم ١4١ ةناسم ىلا ةدتمم ةرمعتسملا تناكو ٠ ةرهاب حاحنلا نم ةلاحب نيلهالا

 ىوس فولعا باسا نم كلانه قبب ملو ةيلخادلا يف ةديعب ةفاسم ىلاو سميج رهن يتفض

 ىلا مهنا اونقيا مهرتاكتو مهومن ةعرسو ضيبلا حاجن أور امل دونبلا نا وقنو دحاو

 مهنودينيف مياجرو ميليخب مهءادعا ىلع اوفحزي نأ ىلد اومزحف نورأاس رامدلاو راوملا

 '0000 ل1 ناسف مهانا مهتاباقم نا:قوماعت طوناكو ةصرفلا تاوف لبق داو فل

 رمالا ىهذا ةنايخلا ىلع ةينلا اوممصف ةلاحمال مهياع روذت ةرئادلا ن اكنونجلا نم ابرض

 ءاس ور ءالقع نم اههريغو ساتنهاكوبو ناتاهوب ناكو.٠ حاجنلا مهل لفكي يذلا ديحولا

 ايللتسا ذتم كلنا ا يذلا ناتاهوب يخا غوكتاشتبواب ةماعرلا تلصتاو اونام دق ةونهلا
 هدصاقم مامتال تقولا نا نظو زيلكنالا يرجابم هموصخ كالهال دياكملا ربدي ةماعزلا

 ظ ناح دق ةريرشلا

 موي ىتح زيلكنالل ةقادصلا نوربظي اوكفنا:امو صرح لكب مهت ديكم دونبلا متكو ٠
 عرازم ىلعةرارملا محه هيفف ١18 ةنس راذا نيرشعو يناث ابل اداعيم اوبرض يتلا ةرزحلا

 ةيامثالت عقوف عيضر ىلع اوفطع الو ًاخيش اومحر ايف ًاعيرذ 4 ميب اوكتفو زيلكنالا
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 دالواو ءاسنو لاجر نيب ماغطلا كئلوا دبي ىلتق اسفن نوعبراو

 ملع ال انلبق يحسم يدنع ةتابما لضفي ةكليتلا حب اوهيض ند نوي

 0 ا يح ص ا سميج ىلا ءاج هموق ةديكسب .

 لك دلل تيحرلل نك امألا هي اهل عهئادغا ردغ نُماوحنو رارفلاب اوذالف هموق ند

 ىربكلا عرازملايفاوعمتجاف زايكنالانمتووملا بلاخسمنماوجن نيذلا اما اليكنت اهيلهاب
 .ططقف ةنأيث ىوس زيلكنالا اهءاشنا يلا ةعرزم نينامثلا نم قب ملو نون نمسا

 ىوعلا 0 اوناك مهنا عمو ةياهتسو فلا مهددعف ءايحا اوقب نيذلا لاجرلا اماو
 وج نم تعشقنا ىتح ةب اكلاو نزحلا ةمايغ تشبل اموت واث مزع يوذو ءادشا اوناك دقف
 اوعمتجاف ٠ مهئادعا نم ماقتتالا ىلع اومزعف ةوخنلاو ةعاحشلا حور مهِيف تبذو مهت رمش

 نملك اولتقو مبعرازمو عهخاوك !اوق رنات ههدوحو نيا, دونبلا اومجاهو بتات

 ساك عرجت نم ارارف رافقلاو يداوبلا يف اوهاتو مهماما دونبلا مزهناف مهقيرط يف هوفداص

 طاشن لكب ةيعارؤلا مهلاغشا اودواعو راثلا ذخأب نيحرفو نيمناغ زيلكتالا داعو مامحلا

 مهنظعم نال كلذو كلللو ندنل ةكرش لامجر ني يلكمالا ذاب قوز 0

 ملف ةيرح لكب ةيسايسلا رومالا اهتثحابم لوانتت تناك يتلا ةينطولا ةيعمجلا يف ءاضعا اوناك
 00 ية م اماع اهايسا نويقح ةروك فاد لادا ٠ 'كلملل كلذ قري

 1 اة وست كاملا ناكواعاساف التخالا قرفيليزت تناك روما نوتطاوو ا

 . عفرو ابلاوحاو اهروما يف ثحبلل ةنجل نيعف امئاغلا ىلا اماو ةكرشلا ىلع اليتسالل اما

 00 رقت تعفرو اهتمبم ةئحللا تمتاف ثحبلا كلذ يت نمنوكل اه

 د ١ وما لك تيناك ةيسابس ةيعمج ىلا تلوحن اهينوك ندالبف ةكرلا

 هلاسحام نكت الو ةلعي ةلتخس انيجرف يف ماكحالا نآيو سالفالا ريثش لك 0

 ءاغلا بوجوب ةاضَقلا مكحو ةيئاضقلا مكاحملا يفنيرقتلا كلذ عضوف ٠ امعئارش ريبغتب



 8 : دب نو الل كلا ك2 انجن 0 ١٠١م

 000 ا ا ااا 10 مم م 2211 111111111111111 هد

 كراع تاحمإ فيسك أ رت قات نصل او نذتل ةكارشت كلل ابحنم يتلا ةءاربلا

 اوبلاط لبقتسملا يف نيذلا نيرجاهلا لوقع يف ةروذبم ةيرحلا روزب تقبا امنا ىلع اضيإ
 مهتيرح نأت اومعز مهنا لب.١1571 ةنس هولمز ام فلاخت ةعيرش ةباب أاوضري ملو مهقوقحب

 ةدلاسلا نم ملا نوكت نا سيلتا



 «  ٠8| ةدحتملا تأبالولا خيرات»

 1 ا ااا ا ا ت2 غض ك1ككذذذذذكذذذزذزذذ اا اا

 8 ردلعع نافل لصفلا :

 دلو + 4-4 9 77ج 9 سس

 ب( نك ولا يكشلا تن ادع در

 نورجاهملا اما ٠ةيك ولم اينيجرف يف ماكحالا تحضا مدقت امك ندنل ةك رش لالحنا دعب

 انتامئاضعا ديدغ سلحمو لاو مكيلل :ىلوش ناكو:» ًائيش رييتلا كلذ بت 30

 ىلعتيقبف نيلهالا قوقحو يحاونلا سلجماما ٠ كلملا لبق نم يلاولا عم نونيعيو رشع

 .٠ نيل ةكرش لع لب اينيجرف ةرععتسم لع لست ايل كاملا ةيهن نال اله

 سلجملا ءاضعاو يللولا رايتخاب ةمكح كلملا رهظاو ماكحالا ةفد ريدي تيو رتسملا يقب دقو

 بيبحت كلذ نم ةياشلاو هيلا نييزقملا نم نسيلو نيرجابملا ءاقدصا نم رشع.ينثالا

 هللا وحلا

 "م كيال سلراش هنبا هفلخف ١ + يا فنيا كل

 هلا تكررحو هزاننا تتفل نتج هانا يكرس الا هنزدستسلا ريس لل ا

 ريع ناخدلا ىلع ةسرض عصو ادا ليحلا حبرلا هسفن هل تلوسف ناخدلا يف اهتراجت ١

 ٠ هدصق كلما ىلع اودسفاو رمالل اوبيتناف هنم قنحا اوناك اينيجرف يف رمالا ءايلوا نا .

 مهب فرتعا عوضوملا كلذ يف ة ةلفاسلا يود هتبطاخم يف كلملا نا وه هرك ذ بحي اممو

 مييلعتيمسالا ةطلسلا 5 50 همس ةرادأ قنيلقتسم ماكحك ٠

 نول 1+ لب سوت سلحملا ءاضعإو يللاولا ا ىف كابل ؛اوح اولسرا انو

 اضيا بعشلا باون سلجم نم



 دم كرا كنا دلت تعرف 0 ' 1

 و وب 1 1 ا ا ا ا ناحل مناط 1810 1000:74:10: 10: 1410 لا ان اننا 1 لاحت حن تاط ن1: ”نناطتاحل 1 "نتا حاط "نما 1 نط ا ا د ماا 0 ا ا ا ب 00 اة 0 1000 نراه 0 0 8 0 ا 0 ا ا ا ا جال نال 015

 ا للا نديم اين هايف ضي نم ترو كاحلا لاقتسإ 14 ظ

 اد رد يتم نامز قا تفايو دلنق انييطرف ة مكحلا ل

 رجاه 178١ةنسو٠ ةيلاتلا ةنسلا نم يناثلا نيرشت يف 9 هنا ريغ حالفلاو ء اقترالا

 -ةرمعتسملا قاطن عستاو ناكسلا ددع دادزاف ةمسن فلاو فين اينيجرف ىلا ارتلكنا نم

 ةحناس ةصرقلا اواز ايلق ةرورضلا ىدل مك اح باختتا اينيجرف سلحمل ّقحب ناكو

 0 رع راكالا دال ف عاجل كلو "٠ اكراح تيس سيسنرق رتسملا بتنا
  :فيرخيهتفيظو رقم ىلا لصوف امك اح يفراه ناج سلراش كلملا نيع يلدريب مك احلا
 يارارضاو ًاطاطحتا همكح مايا اك فنا 6 قب لا هك لالقو 5

 لب طقف مكحلل هتقايل مدع ببسل سيلهنوبحب نورجابملا نكي ملو ٠ اهلك ةرمعتسلا
 لي ف ككل يدوي اه ركلتما اوناك ىضازا يتم ةغازتناو بترتست فال و
 ةنس باونلا سلجم عمتجا اريخاو تان الاو تانحاشملا ران نيقيرفلا نيب ترعتساو

 0 اا وبول مضناو مكحلا ىلا ٌتسو عاجراو هعاخ :ررقو |" ه

 دق نننلولا راو رم واخ ىلا يخنزاه رطضاف هءاضعا كلملا نيعي يذلا سلحملا

00 

 عامس ضفرو ٠ راقتحالاو ءاردزالاب اينيجرف باون لمع لياقف سلراش كلملا اما
 هتفيظو ىلا يفراه داعاو هتلالج ىلا مهتمالظ غالبال سلحملا مهدفوا نيذلا يواكش
 ظ ايئيجرف بعش مغر ىلع

 مرافمو ملاظم نال ةيزيلكنال ةيرعلا اجر رجفنا تاونس عضيب كلذ دعبو

 درمتلاونايصعلا ةبار امرشنو هاباعر هيلع راثق لامتحالادح تقاف لوالا سأراش كلملا

 ةييكرع ماهنطون ىلا اوردضاو نمل هلا رعاو كلفن رداغا 565 ةنس يناثلا نود

 تناملرابلا ةطلس تحن تناكف دالبلا نميبونجلا مسقلاو ةمضاعلا اما ٠ نييكلملا نم اقرف



 0-1 يو عتللا 1 كالا م وا

 اهي يي 0 ع ع ع هع مح 2200 علا انت: يي يح اك ان ع ا حم كك ع حاحا

 0 0 0 بنار ب ا را هر ةضنك نا

 جافكو مادص دعبو دالبلا يف ةيلها برح تبشنو هماصخا ىلا.اهضنا رحلا بزحلاو

 0000 ىلا كلما هبريف هرمآ لع كلملا رضانملا شيسلا ب ا

 ندنلىلا ءاجو تنالرابلا بيلاطمل نعذا نا كلملا ثبل امو٠ ةيبنجالا دالبلا يف هنواونعا
 نوناك ١ يفو مادعالاب هيلع تمكحف هتاباكترا ةمكحملا ىدل تربظو هويكاحف
 ١ هسار عطق ١745 ةنس لوالا.

 ايفر ادرؤل تناكرالا شيخ لارج كمورك رفلوا يشتاو #000

 ةمدشو يلهالا قاقشنالا قتف قئرو ةمالا ثعش ملفةرحلا“ارتلكنا ةموكش اا

 هل نكت مل هنا ريغ درشتر هنبا هفلخف 2787 ةنسش حن ئىضق شت صال

 دالبلا يف ئضوفلا ترشتتاف هزك رم ىفعتساو فقوملا حرح هلاهف هبيا ةعاحشو ةردقم

 ريلكنالا نشويِح دئاق كنوم لارتحلا اننتوكسا نم ندنل ىلاءاح ىتس اا 00
 يدونو ةمضاعلا يلا هافنم نْم,لوالا سلراش كلما نبا ىعدتساف . ةبكللل دانا

 "3ك شرع ىلع سلجاو نناثلا سلراش مسن 50+1ةتسرانا 0 1١

 اقحرق ةرممتسما ىلع ةيلكنالا .دالب ىف :تابارطضالاو لقالتلا كلا

 ريدلا اهينرذ ف 1 ال يفو ٠ ادج ةليلق تناكف

 اخالفو احاجن ابلك تناك ةيلاوتم ةنس نيرشع ةّدم مكحلا يسرك يف مادو يلك راب ميلو

 لاحلا ىضتقم ىلع تقبطو تروح همايا يف عئارشلاف هتمكحو همزحو هلضفب قطني اومنو

 ايئارشو اهماكحاب ةلقتسم ةيالوك اينيجرف تحضاف عفان ريغ وا ارباج اهنم ناك ام يغلاو

 انلإ يزقملا +١ هن 855 ددع غل قع ةعربا تعتاا

 ةييحدلا تافالتخالا يع. بسم مدقتو حاجنلا كلذل لعق در اظحلا ديل كلل

 1 ا 11 35 0 رطشالاو قاتثلا تنسو نا



 -« يكول مكحلا تعن انيجرف ه- 0
 تر ست يس ل يس ل ل يل يل للا يي يي يل اي يي ل ل يي ل يل يي 00000101-221 ا

 >< هيج

 ( ةيئابسالا البازيإ 5 | ةكلملا )-

 ٠ ةميرج لب ةعدب هاوس ام تدعو ابل يمسرلا بهذلل ارتلكنا ةسينك, بهذم تنختا

 تيع) 145 ةنسو + 26 ةحار اوهاقم مهنأ 56 مهرك ذ فلاسلا نويترويلا اما

 ةسينك بهذم نم نيذلا ريغ ىلع ينبدلا ميلءتلاو ظعولا رذحت ةعيرش اينيجرف ةموكح

 لك ام نم نيك ابملا قويترويلا درطق.٠ اينيجترق دددح لك اربح اا ال ارتلكنا

 | 11] بدرا ديب نأك ينلا نب ىلك راب مكرللا مولع قيرتاتلا ةمدقم يف نآثال
 هع تم [نا 6 ام يح زو نس 01 8 عطق كلذ نع حتنو يناكياكنالا

 5-9 ةوتلا 1| نير صو هل 1 ودا ةطررباسعر ف يلا

 الزلل ميقا انج مب لح يذلا ديدشلا باقعلا دونبلا يسن 1145. ةنس لئاآلا

 الإ ميلورزو اهتاريعتسم اهداجتا نود لوحي ةيلها برجب مهدالب كاتزا ناءاولاتلا

 ناسين'18 يفو ٠ ةماع ةحبذمب مايقلا ىلع اوممصف اهلك ةرمعتسملا ةدابا ىلع نورداق مهنا

 دودملا ىلع نيميقملا زيلكنالا ىلع ةرباربلا مم يش ارم نع نيبئاغ نوفظوملا ناك امنيه



 ١ ١ ْ 0 ةدحتملا تايال ولا خب |0043 حي
 مج وو 5 حا وع 0 0 اج 0 0 حا ع و عج عج عع حا

 ل : 2 1
1 2 1 0 2 - 
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 ا ١1١4

 دعب زيلكنال مهقعتف نييراه اورفو ةدحنلا مهيفاوت نا لق 00 ا

 جارحالا يف اولفلغت ىتح مهنيقحالم اولازامو ميباقر يف فيسلا اولمعاو ةدجنلا لوصو

 مهنم زيلكنالا مقتتا دقو رسالا يف تامو اريسا غونكناهشبتوا مهميعز عقوو ماجالاو
 اولخت ضرالا نم ةعساو عقبب حلصلا اوعاتباو نيرغاص دونبلا ءاج اريخاو ةفاار الب

 ١ 00 ظ

 املو هل ايلاوم اينيجرف بعش يقب لوالا لراش كلملا ىلعارتلكنا يف بعشلا راث الو

 دروللا كلذ ظاغاف ٠ مهتلايا ىلع هتطلسب اوفرتعاو اكيلم ىناثلا لراش هنباب اودان هيلع ىضق

 تادراو ىلع ةظهاب ةبيرض اوعضوف اهنم ماقتنالا | ودار تنال رانا هسا لاسر

 00 || اديعو - ةزحلا ةموكملا سئرو تنايلراتلا:ةطلتيتت فارتعالا تباناذإ: انف

 ةريثكلا اهتالوصحملقن اوغوسي ملؤ اينيجرف يناوميفوسرلا نم ةيدنالوبلا اميسال ةيبنجالا
 ْ ةيزيلكنالا يناوملا ريغل ابلقن اورذحو ةيزيلكنالا نفسلا ىوسل

 كلذ قشف ٠ كلملا ةطاسب فارتعالا ىلع ترباث لب ليوهتلا كلذ اينيجرف عري ملف

 ىلا ةجراب اودفواف٠ ةوسقلاو فنعلا لاعتسا ىلا اودمعو تنايلرالاو دروللا ىلع

 ناك ةجرابلا كلت باكر ةلمج يفو مبل عوضحلاا ىلع اينيجرف بعش ماغرال كيبساشت

 تناكو٠ . تنالرإبلا طل اوضخو مهطاسو نوينيجرفلالبقف حلصلا اولسوتيل نويودتم ظ

 نوأونث نوريدي اوراصف اينيجرف بعشحلاصمل ةقفاول متا ىلع حلصلا كلذ طك
 .: 0 ميم اكحا نول مهسفنا

 الكيس لارا خابو لوقلا قبس ايك اكلم يناثلا لراشب يدون املو

 وعدي ديدجلا كلملا مساب ريشانم عزوف بعشلا اهايا هلوخع ىتلا ةطلسلا ىسان :وا ىلك راب

 يكوللا علل نعل نم كلذب رسف ٠ ةمالا سلجم ىلا نييودنم ياغبتا ىلا ةيلاكل

 رسف 4 وللا بزحلا نم ام مهفلخو مهصانم نم اودرط تناملرابلل نوئوانملاو



 «  ١١ ةدحتملا تاءالولا خيرات 0غ
 لحال ع و ع وو و و هج 0 ا ع بج 0ك ا ا 1 ا ال ا ا ا 5:0 اا ا ا طاطا: 6تنكاح "ننتج 1٠ اج دس م ا نحس تت تم نحو نا هسا كوب جا تاس امم

 مظعا ناك لشفلاب مهنزح َنكلو ٠ اريخ اولءاقتو ةرمعتسملا ناكس مظعم لادبالا كلذ

 ةيروبمجلا ماكحالا اولدبا مهنا اًؤار ىتح اوثبلامو ٠ حالفلاو زوفلا عقوتب مهحرف نم ادج

 هيبانم ءاذرا ناك يناثلا لراشف ٠ ةيدادمتسالا ةرضملا هك ءاكحالابةعفانلا"اهيدايم 3

 اضوصخ ايئيجرفل ببسو هرصع كولم لك ءىواسملا يف قافو يناثلا 0

 ٠ هكلم مايا يف افاعضا داز تنايلرابلا ةموكح هترش اب يذلاطغضلاف: ٠ ةمج ارارضا

 لك انسالا لاو نم نزكت ناذبحي تادزاولاو تازداشسلا نا هيما 0

 ريتال هسوَم تضو اضبإ ةيريلكتا بكام ىو اب زو و
 ناخدلاو ارتاكنا ةنيزخ ىلع عفنلاب دوعت ةظهاب ةببرض تارمعتسملا ةراحت ىلع تعضوو

 نيشملا عنملا كلذ رصحف ٠ زيلكنالا دالب يف الا هغبب عنم اينيجرف تالوصحم مها وهو

 اينيعا# عم تكلس قاوسملا يف متاعزانم نيذلا طقف ازيلكتا زاختب تارا

 ةفححملا ةعيرشلا كلت روحب يكل هنيفطعتسم كلملل ةديدع ضئارع اوعفرف ٠ ميياعتا رامث

 ظ جيب ءازهتسالاو مهتمتةيئرحتسلا:ىوش شتارعلل كلن سي ا

 ين بف 0 ام لكر لطا كات وكنا ا

 هنا 00 و اينيجرف يف ةعساو ًاعقب مب عرش هيلا نييرقملا رسي يكلف هناوعا ىلعو هيلع

 أبسرغ ليبس يف ةليزج ًاباعتا اهياحصا لذب يتلا عرازملا لب خابسلا 0 «الا مبتمت :

 رامثتسا يف نرق عبرو فين مهباعتا اورسخ نيذلا نيرجابملا ىلع كلذ قشف 50

 0000 1 اوعش مل نيدلل ةدر لاه ديصر ينل ١

 لاخلا ءادو*ةغّافلا مهتاقيلمتو مهئاهدب هانضر ىلع نيزئاحلاو كللملا ىلا نيئرقملا نم ير

 اننيحرف ةنالو هعاطقاب ةنيشملا تاببلا كلت كلملا متخ ا ام - لاونملا كلذ ىلع

 انهايا ايلوم يمسرلا ةعيقوتب ةيعْرش ةجح ايهاطعاو نتتلرا لراو سيلك درولا لآ

 5 0 7 0 ا ءضار 0 ار 9
- 
- 

 - نفي
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 د نايمعو تاذلا يبحم ذئن١ اينيجرف يف ةعيرشلا بابرا ناك علاطلا:دكنلو .

 نم اوناك يحاونلا سلجم ءاضعاف ٠ ة 0 ديم انو ءاقرج تناك كللإ ةنبايغ نإ ايك
 اوداعاف ٠ ارتلكنا عئارشنع اهمقسو اهداسفب لقت ال اهونس يتلا« مئارشو فارشالا ٍةتد

 منة يرش اوتسو يمسرلا ةلايالا بهذم هزانتعا ىلا ماكيبالا ) نييفعمالا نهي

 البلا بحي ةرويشللا (بايصالا) زكتؤكلا :ةغينك دضو( نيينادبمملا): ثيشايلاةعبش

 ,ىلع ةظهاسب ٍبئارض تعضوو ٠ مهوبنحسو مهوديطضاو امبعاتا اومرغف ةنيكسلاو

 اااز يا ردت نع اونع اقمساولا كالثمالا ناحضإف .ةدوذتلا سوننلاو ةلوقتلا كالمالا

 موسر نم اهنوضاقتي اوناكف نيفظوملا روجا .اما ٠. ابعفد ىلع. اومغر اف نيزوعملاو ءارقفلا
 نيتنس لك يف سلجملا ءاضعا باختتا ديدحت ةداع نا ئه ىربكلا ةيماطلاو : ناخبلا

 وأ 00 زيغو هتفيظو 2 تان 1 ناش دادشسا يا: ءاضعالا دىتساف تيغل |

 ”اياطبرب يف هناوعاو كلب ملظ انايحا تقاف هسلجم ءاضغاو ىلك راب ملاظم نإ, ىقتج علجلا

 ةيعيضتب ولو ميقوقحلل لئن ىلع اوممطو ةئينسلا ةلاخلا كلت نم اًعرذ نولعالا قاضف

 يف ًاببس اناهوكسس دونه عم برحلا تراصو.٠ ليبسلا كلذ يف مهئامد ردهو مهسوفت

 لئابق تيجاه دقف ٠ مهقوقح نم مضتها امب ةيلاطملل ميوهو مهنايصعو مهدرمت

 001 وكس رين قافضو كيينياشب حيلك يجلوض  يف:ةرشتنملا .دونبلا لئاق نياك
 رهن فافضو دناليزام ءالزن زيلكنالا اومجاه مهرودب ءال وهو ميناطوا نم مهودرطو

 ناجح ةدايقب مهويراحو دونبلا ةمواقم ىلع اينبجرف ةيلاج عم ءالوه دحتا مث كاموتوي ٠
 هولصاف هرك ذ ين ً"ايسو ةدختملا تابالولا ررحم نوطنشاو جروج دج وهو نوطنشاو
 مييمدقتم نم لاجر ةتس اودفواف ٠ نيرغاص حلصلا اوبلطي نا مهومزلا ىتح ةيماح اران

 ةطقن كلذب اوعضوف مهولتق زيلكنالا ناف لجخللاب 26 2 اينيجرفلا

 ا ةريمكلا كلت تجابهاف..٠ ديدجلا ملاعلا يف مبخيرات ةحيفص 7 ءادوص
/ ٍ .- 
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 ةلئاه نقاط نجران واننا طرا قاف

 تبا ةيلاجلا نأ ريغ مهتملاسم ديرب ةنا هتححو دؤنبلا ىلا زاحناف ئلك راب مك احلا اما

 ةيقملا اما + مك"اخلا ”نورصانت نيفظوملا راك و نسلم ءاضعا ناكو ٠ راثلاب ذخالا الا

 نوك اب ليئانثت مهثدابق ىلوتف + دحاو تقوب دونبلاو هيزضانمو مك الا لتق ىلع اومْمِصَف
 ناكو نع :م بوسحمو ةينطولا ةريغلاو ةسانحلاو ةعاجشلا نم ٍبناج ىلع وهو
 ةدانيقلا ىلوتي نإ ةيلا روهمجلا بغرف هيوذ نم اضعب اولتقو ةتعرزم اوبرخا'دق'دوتملا

 ظ ظ لعفف
 ميبلا مضناو * .دونبلا ةبزاحمل اود نا اوبلطو مهذدعب عوطتم ةيادسمخ عقتجاو

 أوخاضا "الو مك احلان أو د ذخالا ةبخمو ةريغلا ران مهيف دقتت مبلكو تفريغ

 اوهيتاف هثاوعاو قلك ءاب'اما * 'رمحالا هود ةلزاتمل افوفض اوراس نان -هرمازوأ لأ ًاعمنم

 دوئبلا 'ةمجابم نع مهدصل هتعارج رثا يف"اهوانسراودنجلا نم ةقّرف اوفلاو ةثايخعاننوكرإب

 مهوعجراو ةرؤاخملا هك امإلا نم. قيرذ دنحت تح نونو شت وشراب ال

 1 96 انما“ شيوشتلاو ئضوقلا تلوتساو"بارطضالا داسقر قامشالا ل

 ةقيرطب مهضوع بختتناف نلجملا ءاضعا درط ىتخ ماقملا هب رقتسا امو ٠ ارفاظ اروصنم '

 ماعلا دئاقلا ةبتر. ىلا هودختنا ليلق دعبو نيلختنملا دحا وه:ناكو يمومعلا تيوصتنلا

 .انوكأاب :ةرضاتملا قشبللا .ببف .باختتالا كلذ :ىلعتةقداصللا مكانا نياق اينيج) 00

 ءاضعا ابيلع مقو يلك راب لع ىوكش ةضيرع 'تمظنو ةقداصملا ىلع يلك راب اومغراو
 ظ ظ ندنل يف تناملرابلا ىلا تلسراو يحاوتلا سلجم .

 ميقا هن لكنا ةرمغب .هعتسملا عوبر يف مالسلا ميخو دونملا ةكوش تدضخف 0

 نا نينئمطم لاملا معان ةرمعتسملا ناكش تاف ةودخلا نع انارخ هلا(

 كي رم قش ني ءاقتتالل ابحم ادوقح افرجعتم قالخالا سرش يلكراب '

 د



 ساس ١١م

 00 رج وج رداع ناقص رفا قارا ٠ ءارضلا ىلا ةستتفلا ران
 الو ند دابلل نممالاو نم دلزج لكلا كانعو كروي رين ىلامش ةقاولا نعمك
 ةينطولا تا كا طنا هايس الا

 هناوعاو يلك راب حرابف ٠ نيسوق باق نم ىندا نيبزحلا نيب برحلا تحبصاو

 ماو عصف كاموك | ةعطاقم يف هيقرش اولتحاو كيبساش قيضم اوربعو رتسسولك
 | ةلوطبلل نيس ترخم مث ٠ ةيزالكتالا نقسسلا جراحي نم'رخن هيلا: هضنا دقو * كاع

 نوريثك بلقنا هلاج رو نوك اب ادب ايل هنا ريغ ةلوبسب اهولتحاف نوت سميج ىلا ةوقلا كلت

 ةمصاعلا نم ةيناث رارفلا ىلا يلك راب رطضاو نوك اب ىلا اومضناو هيلع يلك راب عابتا نم
 مك اجنؤدب ماكحالا مامز ةرادا ىلع اولوعو بعشلا بزح ةطلس تحت ةيناث تحضا ينل

 عاضخال نوت سميج ىلا لوصولا ةبها ىلع ايزيلكنا الوطسا ناب مهغاب ربخب رخيباذإو يعوق

 يفو ٠ نوت سميج قارحا هيف اوررق اعامتجا بعشلا بزح ءايعز دقعف ٠ ةرمعتسملا

 "00 دل لا انحرف ىف ةنجولا ةنيدلا تلوح لعتلا ل ب ىلا مهلوق اوربا الا

 مهنابف نوت سميج نم اليم نيرشع دعب ىلع لوطسالا يف هواصناو يلك راب مك احلا
 اينف ميلورنل ةحلاص د مَن مل اناوةنيدلالا 30

 .ىلوتساو٠ الماشو اميظع هيلع نزحلا ناكف هتايحب ىدا ضرم نوك اب ىرتعاو
 اا | الا بودلا اما + هلبش هدف هاري ناك ينلا بوحلا لع سا

 اهتوطس ها ةلمح تامدخ ةيوكسلا مدخف يلرغبي تربور وهو هتماعر لوس ايردم

 هاغلاو ينطولا بزحلا ىلع ىضقو تارمعتسلا مظعم ىلع اهتبهرو

 ىنئا :ا ىلع نعيقف هبيهوأتم نم 0 ةصرف ىلا را مك الل دما تس ١

 ةعونتم تاباذعب مهريغ ىلع ىضقو ٠ اقنش مهنامو بعشلا برجي نم:الجت نيرشعو
 رئادكلا كلت يلك راب فارتقا ربخ 4 عاريلا هفصو نع رصقي ام ملاظملا نم ىرجاو



 «  18 ١ ةدحتملا تاءالولا خيرات كح

 د 1010 0 5 اخ طش

 رثك ١ ءادرجلا دالبلا كلت يف قمحالا كلذ تاما دقل هنع لاق يناثلا سلراش كاملا ىنا

 نيلعالا يلك راب قناص دقفا اقدم لوقلا كلذ ناك دقو يبا مدل اماقتنا انا تلتق امم

 ريخ هيف ارما رجي ملو ٠ نجسلاو ةمارغلاب ةوفه لقا ىبع يزاجي ناكف ةديدش ةقياضم
 مهلحن فالتخا ىلع نيلهالا لهاك تلقثا بئارض ضرفو دابعلل حالف وا دالبلل

 ىلغ قحاونلا كالت قتلرا: رتشسللو © تحنم يتلا ريلك هرول نحن 1

 تا: ىتلا دالنلا نع كلما ةطلس كلذب تضلقتف ٠ ةايجلا دم انك اس ءرك 00

 0 ا رك لا يس كلا مكاحلا لصوف كلمملا نجاص*ةطليلا

 كلم اينيجرف ربتعي ناك املو مراغمو ملاظم همكح مايا لك تناك و هتفيظو ماهم ملتساو
 ىلا اوعزند ةرئاحلا هيبابلا كيور يعول ةلماعم نيلهالا لماعي ناك هل اصاخ

 دلك ىلا اينيجرف يف كالمالا نم هصخ ام لك نتنلرا بهو 178 ةنسو ةيناث ةروثلا

 كلو ها وقأ نع ةققواو هيدي لغ امه تدع دعلو» الخو ةسرطخ دامت ل

 ةحح ربيلك ملاظم ذختاف اهرك ذ راملا ةببلا كلتب هعرست ىلع مدن يناثلا سلراش كللملا نأ

 اكان دروه تروللا نيعو همكح ىلا انيمرف داعاو هتفيظتو نشدجرطفرارا

 تديش همايا يفو ٠ قبانسلا كرويويت مكاح حسلوكين نّسنرف كلؤ دس هلا ١
 0 نيديدجلا ارتلكنا يكلمل امارك ا كلذب تيمس يتلا يرامو ميلو ةيلك
 ا لا عدم وتر تتاس شاعت نم درط يذلا سوردنا نومدا ريسلا

 ل وو برحلا تكفا 10 كذلا زيدون وهام اينيجرق صوان يف ثدحي مل

 ابنع حتت لب اعايض بهذت 1: مل11 اهداوخم تيم لامعا ناب ملاعلل ط0 ١

 كب 1 50 ةماه دئاوف



 دبا اهرازعتسا ع تدروعاب ١ ١ كامن 1 3 5

 0 ااا اا حالا

 ريع فشااقلا لصنلا

 كا

 : 3 اهراتعتسا- 0 4

 نقاد ذج كارت ولطو يوجع ءاجرلا حبص حلبت هور 0

 انفلف ٠ هت ووتر نتعللل ابا نكلبلا ةلكتخ قعتاك3 فسخ وخن*ضرافلا ذل

 00 ا ب ير < اج

 لقتسلا ىف

 ةرغ نيخ لع مهيلع ةراقلا نوتشي مهنا نوشخبؤ دوتبلا نم فؤخلا مهرواشي ناكوا“
 ةيلخادلا يف منيب ٌلغوتو ادشا:لاجر ةتس دليم ناطبقلا ٍبحصا دق' ناك ظامش ربش يقف

 مهرصب مقو'اذا اراك كانه انه نيرشنتم مهودج وف . مهتو فو دوا دلع هي

 ثوملب ىلا هلاجترب زايم داع مث مبماما نم نييراه نورفي هلاجر دحا وأ زأيم ىلع
 دحا راظنثا ريغ ىلع مهتي ور دنع نيتوهبم نورجابملا فقو ربش وحنب كلذ دعنو
 - انلاطو احفاصم هدب ادامو مهن رمعتسم طسو: يف انصتنم تومان همساو دونيلا ا

 ةرواحملا لئابقلا ةوقو ددع نع اريرقت مهاطعاو مهل شبو ءابرغلا كلوا لهاو ةملاسملا ْش

 ناو و اناكس مظعم داب كو راجع انو دؤادلا ا[ باطايراوتسس عضب يضم ذنم هنأب مه رثقاو

 ا بع ناو“ ةئيزرلا كلت ةجيتت امه نيلهالا يف نييدابلا بارخلاو فعضلا

 ملعتو مهعم هولخاسف ديصلا يف مهو زيلكنالا نم ةعامج هيلع ضبق دق ناك تارك

 روكيقلل كتي وماس هيدرشأ ام ةقيتحسإو ورتلا ىلإ هاي نعللاا



 5 ها ع تايالولا متي هراث »
 0 ا ل ا ع1 ااا نع 1ذ1#11ذ1]آ1#1#ذ1ذآذ#ذ1 ]ذا 1#11ذذ ذا ا ا ا عع ع اا

 ١ .نيرجاسبلاو دوببلا نيب ةيدو تاقالع تلضح نسا نعول نيد شيبواا#
 رفقا هلاجر ةامك, نم ددع هب تنسج هايف" عيتوانول سوما ل ميطيرلا ناو قل 200
 دورا هلاجر رما مث هيرضم ىلا زايم ناطبقلا هلخنداو اقئاش ءافحا هب ةيزيلكنالا ةيلاجللا

 لوا دون "تنودكانهو.ميعزلا نيبو هنبب انامجرت روكذملا وتناوكس ماقاؤ جراخلا ىلا

 ةرصتخم ةذهاعملا كلت .طورش تناك و (ةديدجلا ارتلكنا) دنلكنا 'وين يف تمربا. ةدهاعم
 بئجتو رمجالا سنجلاو ضيبالا سنجلا نيب مالسلا ىلع ةظفاسخلا اهنومضمو ةظيتسب
 ياكنالا كاتشا اذاو ٠ هنم صتقي ممالسلا وج -ركعي- نم كو رخالاب رارضالا كخاولا

 تماد دقو: -جنوزصني ٌرياكنالاف دوئبلا مجابم مجاه اذاو مهرصاني توسامف ترحب

 ءاسءاور نم هريغ توسام وذح اذحو ةنسا نيسمخ ةدم:ءارجالا ةيعرم ةألهاعملا كلت

 يلكنالا كلام ةلئاسب :تفرتعا دقو: نيزوحايملا عم ةيماس تادهاعمب اوظيتراف.لئاقلا .

 يزيلكنالا مك احلل. لسرا تسانغران ةليبق. ميعز'ناو اذه. ةبمها نثكالا لئانقلا نم عست ٠
 دورابلاب روكذملا داجلا ىشحف- مك احلا اما © ةثيبخ ىعفا ذلجي ةفونلم مارسلا غم ةمزر '

 فئاذق ىلع: يوتتحي هنا همعزل سم لع اجي ملفاووكذتملا يع زا هر ب
 ثوملب ىلا زيخا عجنرا اهنا: نا. ىلإ ىرخا ىلا .ةليلق نمهنواقشاوعرشو كدليل '

 نيطلا دازو ٠ ئيوطلا داهم 'ىلع نوبلقتي رمرغلبلا تابف ةلخاف د ةنسب تاكلي
 يذلا ردنلا ماعطلا نورجارملا مبمسأقف اداز مبعم نوخصت ال ددح نيرخابم لو

 يذلا توقلا نم هل نيعملا فصن مهنم لك لوانتي ربشا ةتس ةدم عينجلا مادو مهذنع |

 ىلا ةيزيلكنا ديص نفس ضعب تءاجو:٠ ةياكلاب دافنلا براق نا ىلا ايموي صفانتن ناك
 ةلفشاب نامئاب توقلا“نكرجاملا قوسين تراحم را

 دحا وهو: ققيتو نساموط رتسملا اك ربما لا عبلسزاف عهّرك 3 :كلاسسلا نوردبلا ٠٠٠0

 اواحترا مث م1 ماع يطول ثومل ي رجأم مجم :اواظف ٠ الوا ةرجاملا يف نيتانلا 5



 ١١ -> د4 نس وسبا 0
 ووو يي يي يا ب 20080 0040 هو 000 0 0 000 0 مط ب ا هلا

 الديو٠ ثوميو تيعد ةديدج ةرمعتسم اوسساو نتسوب افرم نم يبونجلا بناجلا ىلا

 دونبلا ةقباضم يف اوعرش ءاتشلل ةئوم راخذا يف داهتجالاب فيرخلا لصف اوفرصي نا: نم
 المع توسام ميعزلا نأ ديب اهتمرب مهترمعتسم ةدابا ىلعاوامعو مهنم الوه ظاتغاف
 شدناتس ناطبقلا راسف ٠ دونبلا ةديكمب زيلكنالا ربخاوثوملب ىلا بهذ ةدهاعملا قوطنمب

 اهلاجر نم ددعب كتفو نيرجامملا ىلع ةرئاثلا ةليمقلا مجاهو ثوميو ىلا هتقرف ةمدقم يف

 نصنير ناج رتسملا هيلا بتكف اصع سار ىلع ثوملب ىلا ةليبقلا كلت ديس سار لمتحاو
 ناميالا ىلا مهضعب تيده كلتيل لوقي نديل نم تافصلا ميرك بلقلا بيط لجر وهو
 : .هينهاقجل تلق نا لذ

 ارتلكنا ىلا اوداعو مهترمعتسم ثوميو ةيلاج مظعم ىلخا ةيلاتلا ةنسلا عبر يفو

 نم ةرفاو تالوصحم ثوملب ورجابم ىنحف ميظع بصخ تاذ 177 ةنس تناكو

 نم ربكالا مسقلا ناك و ٠ ًاعوج كالبلا نم فوخلل بجوم ةمث دعي ملو مهتاعورزم

 نكلو اكر يما ىلا مهريفست يف هدبج ىراصق لذبي نصنبرو نديل يف لري مل نيرجابملا
 ٠ مهترحه رايد ىنلا مهلقت نفسب الو رفسلا تاقفنب مهدادما اوبا ندنل يف ةكرشلا ءاردم

 ةباملا نع مهددع دزي ملو دنلكناوين ىلا زمرغابلا لوصو ىلع تاونس عبرا تريف

 نال 000 | لللاو ةلئاط اهنايرا ينم نومقوتي ةكرشلا ئريدم ناكو امه نيالا

 ةكرشلا .. هتفرص ام عومجم غلب دقو ٠ نوعقوتي اوناك اهنكع لع تزل

 تدب الو حبر لقا مهلنب ملو لاير فلا نيثالثو ةعبراو فين نيرجابلا كلوا ليس يف
 نم مههيسأ عيب 78 نومهاسملاو 4 رشلا ءاضعا بعغر كلدلو لقتسملا يف ح حبرلا لئالد

 لاير فاللا ةعسن غلبمب مييمدقتم نم هين ان أها رتشإف نيرعللا

 ءاردملا نال ادج ن ل اي ماسك دب مك ذملا عيبملا دقع ممل نا لقو

0 
 200 انا مهنال ايضا أروفن مهدار اذهو ٠ !تلكعنا ةسنملا قم 0 جينيل اولخدا



 : دعو ديل 2 0 لا را خيا رو تس

 2ظه0-_101111[00_00ذذذذ11زذذذذ اع يع مع عا الا دكت ةثكيفتل عع 000 ا

 0 كاوا ةظاسو ذوفن نم اصاخت اك ريما ىلا اوبرهو مهئاوخاو. عبناطوا

 ٠ اردمنا كلذ ىلع دز ٠لاغدالاو تاباغلا ىلاو سونابقوالا رباع ىلا مهعادظاو مهللاظم
 اهوغاب ن وملا نم ثوماب ي ف ةك رك اما امو ددملا جينع اوبل 0

 ةئمل نيتس ةدئافت مهارد ضارتقا ىلا الوه رطضا ىتح اهنامثا فاعضاب نيرجابملا نم

 نم مبعايتباب تبتن | كقو يي 0 امو نمثلا عفدل .

 ةرمعتسملا كلت يف مهصخ ام ندنل يك الم

 ةكيفب نأ سار ىلع ةديدج ةرمعتسم ءاشنا خيرات هظفحب ١574 ماع زاتميو

 تيوه ناج همسا ناترويبلا ةعامبج نم سيسف ايناطيرب لامعا نم رتسشرود ةنيدم يف
 هورس يش قيعت هدم روكذلا نيارلا اولتحاف لك ريما لا ميلسراوهتبس ا

 ملاس كلذ دعب تيعد يتلا جيكلان ىلا ابونج اوراسو نكسلل حلاص ريغ هنا ةححب

 115 فيس ايلا[ ددح نب 1 لوصوي ايناك را تدطوت دقو كانف ةرمعهتسم ا 0

 ىلع اولضح 'ةنسسلا كللت نم راذا رهش يفو ٠ امك اح بختتا يذلا تروكبدنا ناجم

 باحصا اببجومب مضْنا هاد لولا راو ءاعو +. تودي سلحم نم ةءارب

 ربش يفو' 7-0 يف ستسوثتاسم قيضم كد -- ةيركش يلا تحت.أغم كالخالا

 ةريزج هبش يف رخالا فصنلاو ثوماب يف مهغصن لزن رجابم اتبام كريما ىلا غلب زومت
 نوتسلراش ةنيدم ساسا اوعضوو نتسوب ءافرم نم يلامثلا مسقلا يف ةعقاو

 5 سي 2ك اولا لكنا ف نسق رستم تكا الوا ررقتو

 001 ةرلك ريما ىلا همس ل برتو مجدد يقل ار كات

 ا ربخ عاذ اهلف٠ مبسفنا نيرجامملا ةزوح يم : نوكت نا بحي ةيرحلا نوير
 . وحن رجاه 158٠ ماع ينق٠ اميظع اعافدنا اك ريما ىلا ةرجابملا راين عفدنا 0
 مل يخلع انناك زيت نان لا نايووبلا ةينيعو ب ةيايثالث



 3 اه زانعتشا نع سس و كطسأم >> 0

 زوحلاو دادتتساالا ةفير نم ا ضاخت ميناطوا | اورحه دقو ةنسحل ثسحلا ايباحسلاو' ةعاحشلاو

 اوراتخأو ةدلودلاربرللا ريق لع ركلاغي امززكاو_ليقارؤو هلزشجلا مجترد قيك دان __
 | وياغااتكا شر الات زيه يكل اتاني

 رح واو ىطفالا !ةقاو تون ولن اتعب 0 لجز دجو اذاو

 كيشتلا نمروهو نمت وشم اسف كا ترورظو ناح وه لجرلا كلذف هنءورمو هتم ا

 5 : 21 : ْ ا ل ا
 ناك دقف بهذملايفقسا هنوك مغر ىبعو ةيروبمحلا يداملا ىلع ناك هنأ ريغ يف ولملا

 1 د 1 :
 هيدل روفوم 8 لاو رسل لئاسو ر نأ عمو ناترويلا رصانن ل ( : ل ذأ ا 0 ا 1 7 6 ا 1 هم ك4 + هلق 3

 يذلا ميلكلا ىسومب ًاهيبش ناكف.مهايالب:نيدبطضملا :كئلؤأ ةرطاشمي ًابح اهنع ىلخت دقق
 ةيرملا يف ليئارسا بعش. عم ىقشيل نوعرف ذاحما.كرب

 00عاما ا نم ج5 222 22 ل ع 2222285 5 ظ”*100101111111111111111010 ا ا

 زم ىلع نوترتووجدربماث يف رخاو ملاس يف نيرجاهملا كئلوا نم رطش لزنو
5 34 3 1 82 0 

 | | زمستس ورو يرسد ور سساو ايونجراس رخا مسق اهنين ٠لراش

 مرش و لا قيضملا اوربع نوتسلراش يف ةدم اوماقا ن | دعف موقلا ءابحو:نم

 ةرمعتسملا ةمصاع قيحتلا ”ت كلذ 2 ا لا ندسود هنيدم ضاسا أوعضوو 5

 "01 ردات ةنردلا شا رمالا تردصا ءانشلا الضف لخ لو. ساكتاوتت نيم مظعاو
 .ةتالبو يفد دازو*٠ د هللا تاصضرق لامتحا اوهيطتست مل نيمداقلا نم نوريثكا و“ عيمجلا

 ف كله ققح ءاا دمسلا كفصن ريغ 28 - دودحوملا قدر كا املا رودن ضار

 : ٍفعضلا تالاح دشا يف مهو ارتاكنا ىلا.ءايحا اوقبت نمم ةئف تداعو ةمسن يتئامو

 نأ لب رمذت وا ىوكش ةماكب اوهوفي مل نيرجاهملا نا ماقملا اذه يف هرك ذ ردجي امو

 تسلو انه ةماقالا يف بغار يننا ٠ لوقي ايناطيزب يف ةفلختملادت 1 نقلا فك .مكااسلا
 ظ 6-3 1 : : يروضح ىلع امدان

 ادت ع رصنت ةلير اف تنم ةلجةسورعلا ةمكسبلا تنيعأ1 3*1 معو



 035 د

 1 1 2 هستلا تايالول خيرأت 3

 عجم و ع 0 ااا 210000000 ع ع ود وا جد

 كلدبو ها هنواعمومك لا ا كلذك ول :ةيسينكلا ءاضعأب يراعتسالا

 قح رحلجر لكلا ةتمومحلا ىلا نس لامر يملا عابرا ةثالث وحن ىلع يضق

 ةعاطلاب ايمسقلا 0 لع ضرفو“٠ زجاكو ..ثيتلا تاقفن مايقلل بنارض تضرفو اب 2

 اضانلا ةنودلا هاعايستملا د ارح مننا ايك- ةينمزلا ةطلبلا يرودو 000

 نم امصلخت منيت اينتعم اوذاعو مهناطوا اورخاه نيذلا كئلوا نا سرغلا نمو

 هلا 0 مهريَغ باقر ىلع اوعضوو مهترجه رايد يف اهسفنا تاسالل اولثم دق ينيدلا

 ا ظ 3 هريسكت يف اوبغر يذلا
 ةسينك سينا وهو ةنيشملا عئارشلا كات ىلع حاحتحالاب :يرج تريجمتراةلو ١

 اكريماو ابوروا يف ةيحيسملا 'ميلاعتلا لع ةظفاحملاو :ىقتلازاهل دوبشللا يساشلا ملا ١

 ةلءاطخيسو قاننالا زيي نيقتينانشلا نم هناي ةطوك يارس دقوا ا

 نا لا لك دام ةيسايفلا رمال انا دنا ' ميغ ماكحلاا ناو او. مك احلا ةوش

 عيمجلا عتمتي نا ٍثحب هناو كلذ وحنو ةيمومعلا ةحارلا ىلع فال نيمرجلا اصقو

 ثوماب ىلا عجرو هتسينك ةمدخ ن م لاقتسا لداعلا هحاحتحال 8 امو ٠ةيواستم قوفحب :

 نا ةيف ءاح اممو تارمعتسملا ءاحنا رثاس ُىف هةر ان: ىئوش ا روشتم عزو ١14 ماع هنأ مل 1

 نولعالا ناك اذا الا ارتلكنا كلم نع ةرداص نكت ناو ةتباث نوكت ال يضارالا ةبه

 ٍِن نونك اس نيلكتإلا ناونوقل كلملاةءار نا كذب. تس هاد ١ 92 ةلئانا

 1 هقارحا ىلا رطضا رجور نا ىتح اميظع اريث . 0 كلذ تدحاف دونملا يضارا

 روضح ىلع رابجالا نا اهنم يتلا ىرخالا هيدابمب ةرهاجملا نع كفني مل هتكلو مالسلاب |
 ناداضم نا رما نيدلا ةمدخ تائترمب مايقأل ةبيرض بمعشلا يضاقنو ةينيدلا تاعامتجالا '
 هوقاتساف رمالا ءايلوا تظاغا يتلا ءاارالا نم كلذ ريغ ىلا ةحيحصلا ليجنالا ميتا

 مل هميلاعت نا الا ةزرمعتسملا نم هوفنو يكيتاراو عذتبم هناب هيلع اويكو ا ىلا
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 ءاكح ةماقا اهمها ةنسح حئاتنو ةعناي رامثب كلذ دعب تنا لب نيريثك بواق نم فنت
 : ةيلكتالا دالب 2 عاش الو٠ ةماتلا ةيرحلاب مهعتمت و مسا نيرجاملا نم دننكناوين يف

 رحابف ٠ ةرجاهملا يف و اح رلاو ةيرحلا نم دنلكناوين ناكس ةيلع مه ام رمح

 ل ب تلاور ري روع ةياعرت ةممسن تفالا ةنداثلا نع فيني ام ةيلاتلا ةنسلا نوضغ يف

 ةرسأ نم ردحتم تاش رخالاو ادنالوه“ى ١١ نيثجاللا ناتورويفلا سسف كحل "لولو نيف

 "لاو ةقرطلا قف ةلايل ازلظتو 5 خيرات يف امهم امسق لغشا دقو فرشلاب ةقيرع

 طاع يلا هل نمو هن ستتوكن اع نو راك

 5 تقاض ىتج ستسوُدت اسم حيلخ يحاوض ىلا نيرجامملا ددع رفو ةنواآلا كلت يفو

 0 ءاضعا عمتجاف ٠ ةرمعتسملا دودح قاطن عير وبلا ةحاحلا تسمف ءاحنالا كلت

 ولاَز امو ج ارحالاو ضايغلا ين الغزو ياكل 2 2 0 نوهيس ةماع: د ةلئاع هر 5

 ش 3 وب نع »7 كج ةعينتم نع 3 ريظكلةتل يلا اوغلو ىح نواس

 010 ايلا قرت رداعنسلا كلن سفن يفو ٠ د كلك ةنياقم ”رئاسا وعضو ا

 د1 ا م اقوا تكلل و اا وعلب ىحح 1غ ورابو ةحيبقلا 0
 ملو 8 لا ريم دادجتأت مه و مهلبو دازو 0 ردعتلا 85 مكر اس 2 تاكشلاو

 أوماه نونملا بلاخم نم اوحن نيذلاو مهضعب كلهف ء ءاسك توتا مم

 ئلا مهضعبو ثوملب ىلا مهضعب عجر ةريثك تاقةموراطخا مدحت دعبو ةرقفملا يارنلا يف "

 تحرشناو مهولق تشعتتاف عيبرلا رغث رتفا نا ىلا كرتحملا يف اونبثف نوقابلا اماو نطسوب

 00 لل ا الو زو واو وساع سل | اوعضو ن ٍمددلا مهو مهرو

 م 0 52 ثدح أكو ام عادحشلا سف لأ و جور يفن ايم

 تاصاختمو تاتخاشم مولا نيل ندح كفك“ عا زئلاو قاقثل] ةبادم ناك دقق نوعفوت



 /١ « ةدحتملا تايالولا خيرات »

 نيذلا نيرجاهملا كئلوا نيب ًائيس اريثات تثدحا دقو اهحرش لوطي ةيبهذملا رومالا ببسي

 اهتحت لئاط ال روما ىلع عازنلاو قاقشلا ىلا مهنم داحتالاو ماضتلا ىلا حوحا مه

 ةيموسلا اك جلا نا كا حورس اس ب ١7177 ةنس ىرجو

 عقوف ةيلك ةسردم دييشت لجال لاير ىفلا ىلا فلا غلبم بعشلا نم عمجي ناب تضق
 رثك | اوناكف ةيذهتملا ةقيطلا نم ناترويبلا مظعم ناكو مومعلا نانحتسا دنع رمالا كلذ

 دقو ةروك ذملا ةيلكلا اهيف داشتل ٠ ةديدج ةنيدم اوراتخا-دقو ٠ كلذب اجاهتبإ عيمجلا

 .. حايترالا ديزمب .ءاطعلل .اهريغو تيكتكنك يداوو. ملاعو ثوملب تالا للا

 نتسلراش نم درفراه ناجح سفلا ىضف 1774 ماعو
 يي تاس ١ ىصواو هنحن

 يلا كلذ 1 اوفرتعي نا عورشملا كلذب نومئاقلا داراف ةسردملا كلتل لاير فالا

 الاجر. نيشا هيفا ئقلت يذلا ناكملل اماركاو دركراه ةيلكذ هيسساب ةسردلا 0 ١

 جدريماك ىلا نتوين نم مسالا اوريغ مهمولع ستسئوشت اسم
 ىلا رضح ١778 ماع يفف ٠ ةعابطلا نف ديدحلا ملاعلا يف ربظ ليلقبكلذ دعبو

 ةعابطلا تالا نم مزلي ام هعم رضحاو رهام عابط وهو زيلكنالا يار تافتسا نطسوب '

 ١١و ةنسل (ةمانزور) يونسلا ميوقتلا اهيف هعبط ام لواو جدربماك 0 ةعبطم ءاشاو

 ةر..لكنألا ىلا ةياربعلا نم ٌريمازملا رفس نسسقلا ضعب مجرت ةيلاتلإ 0 0

 ديدجلا ملاعلا يف عبط باتك لوا وهو ةحفص ةيامث الثب هوعيطو

 :يدابملاف ندنل 0 رئاوذ يف الق عيرسلا ستسوشناسم ومن ثدحا د 2

 ٠ هتارزوو لوالا لراشل قوري امم سيل ةن ةنايدلاو ةسايسلل ةقاطملا ةيرحلاو نارا :

 2 5220 اوراق ( صضاعتملا#ءاسببأ مهتم لكأ كرار 3 005 كب ملو

 رايت فاقيا وه ىلعف مهل رطخام لواو ناترويبلا تارمعتسم مدقت نود لو وحلا

 ل 52 اذ كانكلوا ا و كلذ تردصف ةرحاملا
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 ا تل( اليل ىبسسم ره يف وتوش يد نقد '): ْش

 قم: فلوم لواعسا ناك انيبف الا نم 0 2 | 07 اورد 2 عيراب

 | يل رماب فقوا ن 5 دب

 كرادمرصق ىلع ىرحالاب لد فيقوتل |كلذ 0 ىف نانروشلا توام مهأ

 اورجاسهب نا ةعيشلا كلت دارفا رئاس عدب ناددب ري 1 هتنبانس رعد كلا
00 

 عرسا ةروصلا كلت ىلع مهقبقوت نال ةب ةبقاع ملساو هل ريخ كلذ ن نكمي ام عرساب هدالب.

 ١ | ىلا هشرع طاقسا نع ترفسا يتلا ةروثلا ناك ربراجفنا يف

 21 1-11 ل ان
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 د21 تاك 1 نس 9سم ال 00

 وسع عبسوم ا ا هس اج ا ااا ١

 0 ل مالا كلا مف

 د ا كح عم نصر انما

 ايضا لج 1 و ري رك فهن كرس تسد نلف دئاكنا ور  رسعتسم نإ

 . تئشناو «لاير نويلملا زهاني ام اهئانب ىلع قفن | نيسمخلا اهارقو اهندم عومجم غلب ىتح
 سافيتس ميلو ىنتباو ٠ اميظع اجاور ةراحتلا قوس حارو ةيراحتلا تاتويملاو عناصملا أم

 "0 ينس و ا ساطع ىلإ رقيق: ناك ضأن نم ءايرجأا

 ستسوشتاسم قيضم هايم يف وسرت تناك يتلا نفسلا ددع غلبو ٠ نط ةيامعبرا اهلومحم
 يف نينطاقلا نيرجاهملا دعو ةنيفس نيعستو ةينامثو نيتيام 1١4٠ ةنس اباكر لقنتو

 1 11اراج

 ةاقتسم ةلداع ةبيزن ةموكح داجبا يف نوبغري اوناك مهلك و ةينيدواةيسايس بابسال امأ

 يف ةيبلقلا مهتيغر اهلوا ٠ ةمجف داحتالا ىلع نيرجابملا كئلوا ةلماحلا بابسالا اما

 1 ركل ناسا ٠ مدقلا ةخسار ناكرالا ةنب ةنوناق ةموكش لع كر

 ةيغار ا تنك ا عب اوان عيطتس الف ةيلغا بورحب ةكشاسو 0

 متحتف عضضتلاو كابترالا نم هيلع تناك ام ىلع يهو كلذ ابل ىناف مهتدعاسم يفآ

 007 ىلإ رم ةيرغلا دودحلا تناك دفو+ ميسفنا رماب .مهاونتعا نأ نيرجابملا ىلع .

 نم نويواسنرفلا ناك و ابسفن ةيامح ىلع ةوق تيكتكنك رمعتسمل نكت ملو نييدنالوبلا
 تناك زياكنالا نم وكتاكس ةلازنو ٠ لو نوقاقيو اماكس نوجعزي لامشلا ةبج

 رومالا هذهف اهانا دونملا ا نم مئاد رطخ يهو اه ياف ىمح عيطتست اال ةفيعض



 ا ب« ةيحتلا تايالولا خيرات ل
 11 0 114 ا ا ا م ا تكلا. ا انا نام ان 11 ا طا: "اهلا اخ "ضن تك ل "نتن: طاطا: "تن0000 حتا ان انطلاقا تاع نت تالا نط اح حسم ت6 ةكييتتيل . هيا اب 1 جزم اجا: ت نع سجنا باكنج جيتي تمت 1

 هنم ضاتمال ارم داستالا تاس ركل ل م

 ددجتو ٠ىودجلا ةميدعو ةميقع تناك نيرجملا ةملك عيمجل ىلوالا ةلواحملا نا ريغ
 هيلا تمضنا يذلا داحتالا ساما عضوو حاجنلاب للكف 174 ماخ يعسلا كلذ
 تاحو ٠ كلكت اوين يف ةدحتملا ةرمعتسملا مسا تحت نفيهوينو ثوملبو ستسوشتاسم.

 رحم وأ ةرمعتسم لك نع نيبئان نيوضع نم قلاوم'باون. سلجم د

 وح 7 ىلع رصتق | لب سيئر ساحملل نكي ملو رارحالا لاجرلا تبوصتلا امهيختاب

 ل ةنظفايتم ةريمتس لك ثضيو ءاضعالا تاس ةنروالم هلل ا ااا

 لئاسمك ةيمومعلا رومالا يف رظني باونلا ساجم ناك و ٠ ةصاخلا اهسلاجمو !معئارش
 كلذ لك اش امو حلصلا دقعو برحلا نالعاو بئارضلا عضوو ةيدنجلاو دونبلا

 مضنت مل هنا ديي'“تارمعتسملا لكل احوتفم داحتالا كلذ ىلا مامّضنالا بان اواعجو

 كلس يف ماظتنالا نم اوعنمف اوكتاكسب يف زيلكنالا نورجابملا اما ابنم ةدحاو الو هيلا

 دقو' ةروك كلاتاريعتسملا ناكش :تادقتعم ةينيشلا .نتاذقتسم ةفلاتخ د ا

 هنليادور ةرمعتسم ناكس اوضفر نم ةلمج نمو اهنيع بابسالل اضيا مهريغ لوبق اوضفر
 : ةويبلا نم مها>و

 دراو ليتات عضو ذأ 14١ ةنس ىتح ةمظنم عئارش ستسوشنانس نش نا ا

 يمومع عانت ين تسرق ةبوتكم ع ءئارش ةحنال ةنسلا كلت نم لوالا ا ريش يف

 اذه قىح صو ماظن مظعاو 0 هلعلو ةبالوأ ل كاتل را عامجالاب أملع قدوصو' ١

 موت

 ستارز ناك دف 2 كلا ايه يف تارييغت 1144 ةنس ترج دقو

 بيف. نسلحب ناك .يتلا ةفرغلا سفن يف ميلامعا نوسمتيو مهتاسلج نو هلقعت خيراتلا كلذ :

 00 )| سلحم نع باو ونلا سس لحم لصف ىلع :يارلا رقف هسلحم ء ءاضعاو كلا



 ع ا م سس لس س3 1

 اهوعرتشمو ةمالا باون كلذب ىحضاف هن ارجاو هلامعا يف رخالا نع القتسم امبنم الك

 لان اديور اديور اذكهو ةوقلاو ةطلّسلايف هناوعاو مك احال نيواسمو نيلقتسمو ارارحا

 ظ هربا اكتالا للسطو ةقطلا نفقا ولا
 لراجش كلل لع تتايلرابلا ريف نصتتاو زيلكتالا دالي يف تئدح يتلا ةروثلا نأ ٠
 1 اال عل ر وازع كلذ اورقف ناجو قت اح فعل انتو ةحز اضيع ناك

 ا د10 مق ضربا جيلا يف انيس ةيرعلا عوصتو ودع لاش كلب ةنقنلا كلج
 باذعلا نم مهقاذاو مهئاطوانم مهءابا ىفن هابا نا عم هباصمل اورو هب لح امل اقيمع

 سس وختام قوتك فحم ةديدع مئارش تت ل ا تنايلرابلا مكح ءانثا يفو

 ايعئارش تسيدل' اهقوقح نع نيعقادم 0 وذ ضعب فوقو اللولو

 هجو يف فنقو هنأف نياف يرنه د نيماحملا صخاو ٠ اهلالقتسا ىلع ىضقو

 هاوقس ةرم ريغ نشتسوشتاسم تنفوا دقو. ٠ .ةرتعتسملا كلت. يف ثبعلا يتب نعال

 دعيو ٠ أهقوقح ن ا ىدل“ 0

 زاك رآضوقت تيخاكإ ةمدص ستسوشت اسم تمدص ةيلكتالا دا دال اب يف. ةكلملا طوفس

 .ناو هرك ذ راما اعروتسد هيلا ملست نا اهيلا اما ردصا تنايلرالا نا كلذو ايلالقتسا .

 ت1 يقلل اكرئاقرإللا مساب اياك ءاكسالاةييرحتت ناو ابل اباسر رعب ىتلا مئازشلا ملقا
 ا 1 ىو رايه شت داطرالل وقل لتس مل لاورلا تراه عفا
 2 الا ةمدصلا كلت تناك“ اننمو اهمئارش ىلع ةظفاحم ستسوشتاسم تتضاشقأ هر |١

 211 نايكسل تازاتمالاو قوتحلا يف:نيواشم اوناك و مهقوقحب ًايدشتو انااا |
5-3-7 : : : 

 الالم ةفاشم نلا دش تطاقمادوعح نأب ايلعلا نطسوب ةمكحم تررق 1388 ماو

 ظ دصقلاو يوم ين يه | هع ربلا 0 لامشلا 7 كاننرام ربت ريم لايما



 و «  ةدحتملا تابوا خيرات »

 نكح داعم 0 دودح 6 م نيام قاحلا ديدمتلا كلذب ذب يقيقحلا

 د طم ىسلوللا كلا تاكو وكساك قيضم نولا ةزوكذلا كسل

 . دحا سيجروج دنانيدرف ريسلا نيعتا 17725 ةنسو ٠ نياق اوناك. .اهناكس نان ا

 نوكت نال حلصت تاماظنو عئارش اهل تنسو * اهيلع امك اح ثوملب سلجم ءاضعا

 لوحت يتلا انيجروج ةدلب تاعجو ةريغص ةرمعتسم نع الضف ىمظع ةيروطاربمال عئارش
 سلجم عطقا تقولا كلذ وحن يفو ٠ ةرمعتسملل ةمضاع كروي ىلا كلذ دعب اهمسأ

 وكساك راوج يف يضارالا نم عبرم ليم ةيامتسو فلا ةحاسم ىرخا ةكرشل ثومل»
 تناملرابلا. ساجم ءاضعادحا يبك ر رتسملا ةروك ذملا ةك رشلا نم ةعطقلا كلت عأتباف ياب

 سيجر وج ذاك وو هنالك و نيبتاعزانملاو تانحاشملا تماقف يروبمحلا بزحلا نم وهو:

 نم مهرواج ام حاجن اوار امل مهنا ريغ نييزحلا دحا ىلا اوزاحني ملف نيام الزن امل.

 نع جتنف اهيلا .مهرمأ نيماسم نطسوب ةمكحم ىلا ةضيرع اوعفرو اوعمتجا تارمعتسملا'

 ميلقت اك نيتسوقت اسم ىلا ميما 0

 لنا يطق لا كك كلا ةيبغ عابتا ةرجابم تاادتبا 1795 ةنس زومت' يفو

 يفد كلوب وير نق :ناتلا وزعهن ىراياا ندسول ذل او 6 رمأ يل :

 نيالا يبان ةيع دبس يتلا يف اججزو هتك ثقرعلا مث”قيقدت لكباش

 ةعيشلا كلت ءاضعا نم نيرخآ ةيناث ىلع ضق ةنسلا كلت ةبابن _ . الك ا

 اودي يستلا تا رمعتسللا نع باون هرضح سلجم دقع مث ٠ زيلكنالا ذالب لاا
 مالفنلا كل كلذ فلاخي نفل مهتارمعتسم ىلا ماخاب هيلا كل يرجابم عنمي ا 5

 هناا عطقت ةيناثلا ةرللا يفو يفنلاو هينذا ىدحا عطقو دسلجلاب ىلوالا ةرما را
 وس 31 هنانل نيس ةلاثلا ةرملا يفو ىفنيو 37 ظ

 اروع ازسالا كلذ ىلع حاجتحالل ند دع ند نن ترص ا وهإلا 0
 ”-ديبعا



 ١  0ا خوستم ود اذبم 2

 هي يي 11

 ارذلو اويلعم ابنت ةيادال ايا اهزيخ ءاحو «ةذاخ نيود هود الغ اوت ةلاقلا

 الور يمر عوطتق ٠ ركيوكلا ىلع ةمارص دشا ةرجاوملا ةعنرش اولعج كلذ ادعن :

 .ناكس :حرتقا اريخاو ٠ ةديدشلا ةبوقعلا مهب تاحف ابلوخد مهيلع روذحملا نك امالا

 ةحارلا .ددكي نم ءازج مادعالا اولعجي ناب باونلا ساحم ءاضعا ىلع عبرالا تارمعتسملا

 ا و رتل وسلا ةدعلا طفت قلع مارتقالا كلذ" تزلس نلف يمول

 1 لاا دي رئاطسلا كحلا كلذةدض ةرادج لكي ساو تيكتكتك ةريعتسم

 ضبق09١ ةنس لوايا يفو٠ءارجالا ةيعرم ةعيرش ادغف مادعالا هكحل جديا وم كلك

 0 كاسل شو“ ةنيدعلا ةلوقلا ينوب ةمكاسللا خلا وقسوة عار له

 احبقو ةعاجش لكب افقوف نارخالا اماو يناثلا رمالا مهنم نانثا راتخاف يفنلا وا مادعالا

 اميتعاجش ةرثاف حابرلا جاردا بهذ اهجاجتحا نا ريغ رئاجلا مكحلا كلذب
 - .نيثالا عم مادعالاب اهيلع مكحو ةرمعتسملا ىلا اًضيا يه تداغف اهرك ذ رأملا رب يرامب

 اما ٠ مهفتح اوقال ثيح ىلا اعم ةنالثلا قيس لوالا نيرشن 77 يفو ٠ نيروك ذملا

 ةيناثاهوفنو هوعزن لبحلاب اهقنع اوقوط نا دعبف ةاارملا اماو ةفار الب امهوقنشف نالجرلا
 ٠ اهومدعاف اهيلا تداع ىتح تشبل اف يه اما ةرمعتسملا جراخ ىلا اهابا نيجرخم

 .لوالا راتخاف يفنلاو مادعالا نيب هوريخ اوناك الجر اهب اوعبتأ ةريسي ةدم دعبو

 رادل ميلو همساو

 سرك كلو همس لجر 'ةرفعتسملا ىلا ءاج روك ذملا ميلوتمكاحم ييعتللا 0

 16 كرو ةنفلا رجنب قنطو ةيكحبلا راد لخدف زكيركلا ةغيشت نس 00١
 هن اقم لكب هسنن نع عفادف هك تال راين ولع اوه“ ءايربالا مد مهزده

 ريقتك ءادبشلا كئلوا مد ناكف مادعالاب هيلع اويكح (يروجلا) نيمكحملا نا ريغ
 د

 11 سرعو ةناتحي هانا نم'اوز اماقتف 86-5 اوردايل 0 رورمج يف خراص ش

 ١
ْ 



 ١ مو ا دا لا ا خيرات ١

 11 0190930 08 110 1510 3 3 ا م ا ا ا ا سلا نفط” ان كال جة 6 ”1 م هنا "ح03 حتت 8: كاشج خ1 1 16200 هع

 روك ذملا كلتو مادعا تقو نيعي نا لبق هنا ىلع ٠ مهب تصغ ىتح نوجسلا يف مهنوقلي

 .ناك هنا ريغ مهلامعا ةعاظف اورو مهرئامض مهتتكبف مهتافغ نم رمالا ءايلوا قافتسا
 .ناف تحع الو ءادبش ةعبرا مد ةطلغلا كلتا نمث اوعفدو لدعلا تسلا يل

 «يوتح ةنم ملستل ملو جهزاودا نم نوكأ لك يف ركبلا امال لازاج ىنهال 00

 ةاواسملاو لدعلا ردصمو ةيرحلا تبنم اك ريما الو

 .لوءزكلا رتمسللل ىضقو نيلكتالا ادالث ىف“ ةّروتلا 7 تمرضا ءانثالا كلت يفو

 113+ ةئس نطسوب ىلا كلذ ربخ غلبف ٠ هال : دال شرع يناثلا لراش عيت

 .ةأاضَعلا ةلمج نم امهو 2 ميلوو يلاو مزود يك" هسفن تقولا يف اهيلا ءاجو

 باوملا ةيشقشا اةتلكنا 'نيتازنف مادعالا مكح لوالا رات كلاما لع 0 نيذلا

 . قخ ةحبايقلع اطتاانبمانلا "تداك : امو+ "باعترت لك توكيد هك اننا 0

 .نولهالا لبسف امبيلع ضبقلل اهتموكح نم رماوا لمحي زيلكنالا دالب نم دفو رضح

 3 1 عج متكف نايعلا نع ايراوتو نفيهوين ىلا ابربف بربلا قيزط اهبل
 دي نمل زيلكنالا ابعضو يتلا ةميظعلا ةةافاكملا لوبق اوضفر دونبلا نا
 0 ا 500 ةيرق يف !ءانتخاو تيكتكنك يداو اربع اريخاو ٠ اهو

 ١ ديو رع سلا هقنل يف اوقتش ةنسلا كلت نم. لوألا نيرشت 1 اهتايح يقأب

 «فيرشلا كلذكو > بورتو رتسملا ومحو ةيكريمالا تازيعتسلل يدق ريق را

 | او كوشن ةييكملا ةمركسلا 0

 .نطن مل زجاتولل خف : ةراحتلا رصحو ديدحت يف لومرك ضرغتل رظنلابو

 ةرمعتسم أهتحت 0 يتلا ةليقتثا ءابعالا .لثم نم ءيشبا رعت قياس لا
 رثكأ ة ةيراجت عئارش ازوف تنس ةيزيلكنال دالملا ىلا ةيكلملا تديعا الف ٠ اينيجرف

 .نم تصاب 0 | ملعلا ١ قوف قفخي ال يتلا نفسلا لكف ٠ ىلوالا نم ةمارص



 ل داتا بي سسوس أسم 0 0

 اة 3

 ءيش ريدصت رجاهملا ىلع رذحت ىزخا ةعيرش تنسو ٠ دناكناوين يناوم ىلا لوخدلا

 اماو٠ نادلبلا نم اهاوس ىلا زيلكنالا دالب يف ,/ اهنوجاتحب يتلا اتالوصحم نم
 كلذكو ٠ !؟واش نيا ابيب نكميق اهبلا زيلكتالل ةجاح ال يتلا ىرخالا تالويصحملا

 5 0 امم اهوحنو تال الا نم اهيف هيلا جاتحي امف اك ريما نلاتادتارلا جب

 كريما ينءايشالا كلت لمع اورذح زيلكنالا ناىتحطقفاهنم عاتبي نا بجي زيلكنالا دالب
 000000 0 11 ل1 ددكنالا دالج ني ترامتلا ةيزح تضلاو هاش

 ىلا كيرست لاومالا كلتو تارمعتسملاتادراوو تارداص- ىلع ةثلل ةيسخ ةيرض

 00 او اقل اس ركب ل | اهريخو تاروك ملا منع .تناكف كلا منح
 ظ ءيجيس امك زيلكنالل ةعاطلا

 صاقنا ىلوالا تلواحف ادنالوهو ارتلكنا نيب برحلا ىحر تراد 1734 ماعو

 00 دل يمل لا ايلوطسا 'تينفواف + نسنبلا فافض لا نيسنالوبلا ني |
 ىلع اليتسالا يف ةغرلا ديدش ناك. يناثلا لراش .كلملا نا وهو ارت تبش نظن

 يف هضرتعي ام مها ه1 اتم بحومب انكحل دناكناوين تارمعتسم

 ولانه واغلا يلا يبسرلاةدوكحل تنم ةرووببلا نتسو ترامس ارب ا

 مكحلا اولوتمل اك ريما ىلا ارتلكنا نم ةاضق ةعبرا لاسرا ىلع اريخا هيار رقتساف لبسلا .

 مهعسو يف املك اولذيو , دناكناوين يف ثدحت يتلا ىواعدلاو لك اشملا لك لح يف ظ
 0 ف ل ايلا كراتسألا نوروك دلإ ءاضقلا نك رن - ايف تكللت طسل

 ذومت ربش يف نطسوب ىلا اوغابف ديدجلا ملاعلا 3 ظ

 نوك ىلا اوببتتا لب ةليحلا كلن بلع للبت ملف ستسوشتاسم بعش اما
 5 نييكممل ةاضقلا ةمواقم ىلع اوممصف . مهدي نم يتاذلا حبلا عزني 9-0
 ىلإ اواننراو .اهاسا نيرؤك كلل: ةاضتلا. لؤق !وريعي الاب: بعشلا نظشوي ةموكح تللغال
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 اوءاتساف ةاضقلا اما دنلكناوين يريتعمو ءابجبو نم تائم هعقو افينع اهياحتحا كلذا

 ل اوصهدو ءاردزالاو فاغختسالاب مب ) يييغشلا ةلباقم ند

 بف كلنا 6 هناك مهمكح دربنا 3 دي ركاب 2 0

 3 جراعم يف ةرئاس ايالقتساو انرح ىلع 0 5 تاكا اثملاو ظ

 حالفلاو

 الا رب كب

 0 0 زوردنا دنومدا مك احلا 2 ميعزلا برح تنسسوت فاشل ا

 ةللولا'دبع ىعار دق ناك و ونابمو ةليبق يشب تيياسم هيجن يضق 0010
 هنبا ةماعزلا يف هفاخو ةنس نيعيراو ىدحا ةدم نيلوالا ثوملب ”الزن عم دبعلاظنحو

 رغصالا هبخا ىلا ةماعزلا تاقتناف هتماعز نم ىلوالا ةنسلا يف تام هنكلو ردنكسلا
 تانحاشلا تناكو مهتطاسل ادح عضيو ءابرغلا ضيبلا لزاني نا هسفن هل تنيزفيبيايق ١

 كاستشا تقو ناكو نمز ذتم قاسو مدق ىلع ةمئاق شينلاو دونبلا نسا
 ترك حل جر يل رْثلا

 مه'وامعزو مهخئاشم عقوو زيلكنالل مب رك الما اوعاب دق ميلبجب اك ريما دونه ناك و

 ىرخا دعب ةنسس صقانتلاب دونبلا كالما تنذخاف نايثالا اوضيقو يعرشلا عيبملا كوكصا

 نم ماقو ٠ دونبلا ذدع فعض غلب ىتح ديازتب ناك < :اكتالا ددع امتيب مهددع كلذكو



 « بيليف ميعزلا برح ل شتسوشناسم » ام
 اكمتنتكتتتتتلا 0 0 ا ا ا 7 1 1:71. 765 0 573 1 اي يا 1 ا ا اا ا ا ا 1

 مييضارا اوعاي دق مهفالسا نوك كردي وا عيبملا كوكص ىنعم هقفي ال ديدج ليج دونملا

 يدبا نم صنقلاو ديصلا نك اماو مبك الما ةداعتسا ىلع مهسوفت اونطوف ءابرغ سانا نم

 اة اؤم رافشلاو ديلكتإلا نئاكت ين دور دلف نوط زاك وا“ يعز لعاب عل

 «ىوس سغونابمو ةليبق ةزوح يف قدي مل هنا ىتح مهقزر 07 مهناطوا ىلع مهثاليتساو

 نم قرشلا ةبج ىلا نيتعقاولا نيتقيضلا نوترفين ةريزج هبشو لوتسيرب ةريزج هبش
 00 ا ا الا نال ةكيف ةصخش ارودا كلذ" لع 3) + كسرات قي

 اهب ىضق ةثيبخ ىمح نجسلا يف وهو هترتعاف نطسوب يف نجسو مك وجو زيلكثالا رمأب
 .ثدحو ٠ ةنزحم قرطب مهبحن اوضقو هل ىرج ام دونبلا ٠ امعز نم هريغل ىرجو ٠ هبحن
 000 00 ركجلا نإ لك ةموتامأت ةكلهك هيد ذل ةموكجلا زاد. لخد اندتها نا

 يهني لازتلا حصانا ىلا مظاعتي نيقنرفلا نبي روفنلا لاز امو ٠ اقنش مهتتاماو نيدتعملا

 لا عما ىولعجو قيل رباع ىلا عهدالواو معان دوتبلا لسراف هنم رفسرأل ودل

 اواتقو يرزناوس ةبرق اومجاه 15178 ةئس ناريزح 54 يفو تسنغران كلم تنيوكناك
 تارمعتسملا لك يف لاَتَمْلا را بوبش ربخ رشتتاف ٠ ةيئازث زيلكنالا نم

 مهعمو ثولب ةيماح لاجر لخد ىتح ٠ موجبلا كلذ ىلع عوبسا ضعي ملو
 ل ا 5 دونبلا نم: اددع اولتقو ٠ ءانعالا ضرا نطسوي نم نيعوطتلا 0017

 لع ة#ا لجر ةياسبسو 5 | ثأو بوه تنوم ىلا رخو لوتس رن قير رج ةيل

 نيكولا 0 قيضملا نم ةيقرشلا ةبحلا ىلا ةعفاولا نوتسرفين | وابتخان ترا
 :لكتإلا رصاحو ٠ حارحالاو لاغدالا يف اولغوت .نوقابلاواريبك  اددع مهتم اولنقو

 . ةملحم ةمواقملا 1 ل ئرطلا لع دوتبلا ىسمأف نيعويسأ 557

 | ىلا اويهذو هلاجر نم ةاجنلا باب هل حتق نم عم مالظلا حنج تحت ايراه رف رامدلل

 0 ويترك امل ستر شنابم ةبالو فصتنم يف نكست



 1 ا 0 8-0-2 لا خيرات 7(

 500 عع ع عع اا 13 عسل ااا اس ساحل كات عت طا و ا اح ا 0 تالا

 0 أما ٠ مهومعطاو مهوؤو 1 0 ءامنلا ادم اف فضلا يضازا لا

 مزالت هتايبق نا ابطورش نم معا دخلا اهم عقوو لوالا 00 ٌلاتعلاَو مولا ني :راخت

 نوعقوتي اوقاب دونبلا نا ىلع ةيداعملا لئاوقلا' نم درت لك زيلكنالل ملستو دابحلا بناج

 ةي صان دخالا و ةيلكتالا ىلع 0 ةبص 5 1

 ءايسك 9 5 11 2 كد 9. ا يداو نمل كارول نم ب رحلا تأافنت

 لهنا ءايضرلا ءارغا نيلجاواعتا نا ريغ 6 لو ىلغ ةظفاحم للفت 0

 عامتجاروضحل 9 ىلا الحر ندرشع 6 رابوه نكن ا 2-_- لو 03 آى

 لل كل ع الق 5 ناكم يف انيمك دونبلا ماقاف + ةليبقلا كلت ءاساور عم
 ري ضقاو ةرمعتسملا ىلارف ةاحتلا: هل ثردق نمو'نيرقت مهلك مهولتت و0

 يرهلا يف ميعارسا الولو يبشخلا ميت ققااواتخاو زيلكنالا فريق 0 م

 مهرخا نع مهونف ال

 5 ةلل يللانس || تعلدنا اريخاو نويرخدو نورمدي دونبلاو ناموي رمو

 تح لاعتشالا يف نقسلا ادتبا ام نكلو مهكالخ يف بير نم دعي ملو اكل |

 مهتاو ىتح اومتع امو ٠ رانلا افطاو بيبللا ةنسلا عطق اراردم البا ء امسلا مهترطمأ

 دليفك ورب 9 ا لا ا ١ نق نضل هولا 23 دليقترتيص لاا ظ

 ترجف ٠ يا ىنناج ىلع يتلا ىرقلا يف «يالم مهسفنال اوسنلاو ميك اس ورجو

 ل درا نايا صفلل اف روغلا"ن ا نلقرد يحاوض يف بأ #7 ”رعم

 ا ماعلا هي حيات نقل قرص ١

 ظ ا ىلا دايفريذ جه نم ثر 5 00 3 تارا تائم تناف رداع د



 ا قي رحم تح - شتسوشتأسم 0 . نو

 اك 2709 عافد ريخ هلاحرو 0 عفادن قيرطلا 7 08 00 رت

 دئاقلاباذاو مهرخا نع نع مهنوديبب ادا اعيرد كتف 56 ددعلا ي و ريتك مهنوق وفي

 مث راهنلا كلذ ةباحس نيقبرفلا نيب لاتقلا رمتساو ال د و يلسوم

 0 اووقتف الجر ١7٠١ ابماوق ىرخا ةدحن 0 نا ىلا رقبقتلاب ةيلكنالا أدي

 الآل ىلع ىدلتق القا نيكرات رارلا لع ةهومغزاو عيلمَش اوتتشف تعب دوتبلا

 يومدلا ربنلا هومس ةعقوملا كلت هفافض ىلع ترج يذلا ربنلاو ٠ قيرطلا

 0١ ا لدا ةيرف اطيا تميتؤح تابفريد هيف تقرحا ينفلا مويلا نق يفو
 ' لتقلاب ةرباربلا عرشو يئاجفلا موجبلا كلذ ربخ اوعمس امل اورعذف ةسينكلا يف سانلا

 هيتعش ملو مولا عور نكسف هءابخم نم زرب دق خنبشلا فوك 'لارنجلاب اذاو ببنلاو

 - ىراوت جارحالا يف ةونبلا لغوت املو مهومزهو مهومجاهف دونبلا ةمداصم ىلا مهداقو .

 | دياقترسس يف ىرخا ةكزعم يلاتلا فيرخلا يف ترجو ٠ نايعلا نع فوك لارنجلا
 ' باصا ام اهباصاو ىرخا ةرم اًضيأ يلداه تمجوهو اهتويب نم ريبك ددع قرتحاف

 00000 ىلا لغ اونك انيناكس نا رغ كيفتاج ةداب اًضنأ دونيلا مجاهو».د

 دق مهرعد طرفل سانلا نع . 0 مهنم اواتقو ناقعالا ىل ىلع دونبلا ومجال

 ربنلا فافض ا ةيوغلا نادلملا ى 8 .ىاجتلاو عرازملا 3 أه

 ة ا لع دويل لسير ال هن بل يل
 تتسناوهوبعز مبقف تسنغران ىلا م راسو هبرح لاجرو هناوعا م 0

 كلذب فلاخل هموقو بيايف ضفر هنا.ولو زيلكنالا عم.ةدهاعملا هضقني رهاجو باجرتلاب .
 ىتلاو ةيعرملا ةميدقلا تاداعلا لاطبا ىلع دبعلا دس جدلا ص نر
 00000 طال واير شنو شن ام نيلكنا ناعاق ٠ اياتحاو الايجا ةفالنبا ابلغ شتت

 ظ ةليبقلا كلت قيس ومارو نو 1 يالا ةدايقب لتاقم فلأب لايام اومجابف



 14١ ا تاو خيرات ا

 0 الا اما ااا ااا ااا ااا اعتخذذذ1ذخ1ذ#ذ ذا م و هع سي 1 عش ع عك كا ا ا عا

 ل دهم ناك نضال و نم يرغلا بوتجلا لابن

 اهوعضوو نسرود  ذملا ةويلسعلا تك رااخدو سان أوعمحف ٠ ى الا ةنالن منسي بزحلا

 ةريزحلا يف ع اونيو نكرالا نم نلف َءُكَع ةكاجلم 3 يتلا زماوغو ةدأد ق

 لح نياكنالا راف. موتا نم نسل اوراح ميتا نيهان ميتا
 ىح حار حالا كلك يفر غوت و لوالا ا ردع عسأت يف : يف دونبلا هادم نم هب ردم

 يل كاما ولا لوصولا يركب دلو ذوق ةوكلاو نيظلا دم روك كلل

 رخالا بناحلا ىلا فيححأ ولا بناحلا ن دا ةطقاس ة ةرحش ةطساوب اا

 تصنأ 0 هوتيل ناومس 3 | ,ةال الييكاوا دلل تلد ىلع ةيلكتالا ءادشا ضعب ر

 ىقح تاغانو عصب ي صفد ا هل وه نع 0005 مصقن ل أدع 5 9 هاو ناهرتلا مخلل م
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 1! 1 ىوه م ا..لأإ 2 595 0-3 . 2-35 5 . ١ 0 - 3 ٠

 جا رخلا 1 وما كلذ 3 يف مانا || ملا د مين 1 و 1 2-30 احش نا ريغ 0 رظنم

 ع امي * .٠ . 5 5 2 أ 5 .٠ 2 1 | ٠

 ا ب | 5 2 00 81 7 : .؟

 نم أرفاو أددع ايلا 2 رانلا مهتمبتلا ىجرع أوعدو نردلا لد و ا اورساو الإ

 غل 2 2 فق و وب :نا ديس ٠ اهزع دابو اددحم رانا ةايق كلذب تدقفف لاقطالا ءاننلاو ا

 يف ير اور طانض ةتنمو ابدنج نينايثناف اظحاي اتم زلكتالا فلك را ١ 0 ا
 نوسمحو ةيام عر كارعلا كلذ

 يقع ىلإ "ا يبيليق .ةدابق تحت امم اوعمتجا دونبلا نه ةاسنلاب اور سدا

 ااا ١ اه

 نم الوه دشاب,ٌصيسلاو رمحلا نيب بزحلا ىحر تراد يلاتلا عيبرلا يفو ٠ نكيبللا

 اذا حض المانا ميققحتو سأأيلا ىلا مبمالستسال سأأنب دونبلا براخو لوالا



 0 تالا شر يم مذاب ةفاسم ىلع رزاجملا تماقو +. ينوضخل ةدراب ةنيغازبلغ
 كام م كامو ىلإ اهريغو د ا ةدلب تلوحتو تيك لكى

 نك امالا لك يف لقالقلاو تابارطضالا

 سفانتلا مهددعو يشالتلا دوتبلا ةوق تدخلا نغاشملا كلت ةبابن تبرّيقا اريخاو ظ

 00 اذ هاج لحاووتماف تتسناك ميعرلا ىلع ضبفلا ىقلأ نان ريغ لك

 مل ناكف بيايف اما ٠ هلتق ىلا اورطضاف ةظالغو ةنوشخ لكب تلق راق 'ملنم ةَنِهاعَم

 ةررغص ةمدرش اوحبصا ىّتح ادج مهددع صفأنت هعادا نا'ديب 0 ةيار اعفار لزب

 قيقرك,هنبا عبرو ا .سا هنباو هن ارما تعتو فيصلا لصف لئاوا يفو

 طونقلاو س ايلا هيلع ىلوتسا كلذ ربخ هدلاو عمساملف هيدينم تبب. يف لمعي وهو تامو

 هب ىردف ٠ بوه تنوم يف ميدقلا هتين ىلا ةينخ برهف ٠ ةايحلا هل واحت دعت ملد

 نكد ناكلا 00 0 يدل يلد نتططالل ادحتل| نم ةقرف اولسراف زيلكنالا

 اليتق هادراف هميعز ردص يف 0 2 ئنلاؤم ىدببلا اذهو

 ءايبملا ب امنا اهدا تردقو نوسلا »كلت نم اريك لكلا ا
 ظ نم ةلئاع ملست ملو. ٠ دامر ىلا تيب ةيامتسو ةداب ةرشع ثالث. تلوحتو رالود فلا

 ١" دس ياش ةءاشنلل قاف مدا برحلا كللث يف عرص دقف اهنم رثك | وا باش دقف

 تعالوا كد 3 نونملا س كما يتلا لايعلا نع كيهان اهلاجر ةريخو ةرمعتسملا

 رزاحملا كلت دبع ى ضقنا دقت نالااما٠ ٠ عيضرأ أونح الو اخ. اومجرب مل نيذلا ةييحتوملل

 001 دار ةرصلا كلت وم دونا تضرقاو : ل[ كلت ىف ةيثاث 3 2

 000 وا ل قولاو | واكب عرلاو رعشلا هيلع لوتسا تيكيكيك تابعو
 اا ادلب نارينلا ابتلكلا يتلا: ميتويب ىلا نايلبلا لها. مهغرازم 9 لا 7
 3 ظ مدهتام



 ظ ظ

 اه 1 0 ا« ةدحتملا تايالولا خيرات »-

 دقف ةعونتم ةمج تابارطضاب دالبلا تينم ىتح يبتنت بيليف ميعزلا برح دكت ملو
 امأ ضع ايضيختو”ةيكدرسالا تلازيعتسملا ىلا ةيعال سي دبح ريكا ا
 ارتلكنا ةموكح :ناف كلذ سكع ىلع ءاج رمالا نا ريغ رارضالاو رئاسخلا ن1

 ةدادعتم بئارض نيوجاسيملا ئضاقتب ايكولم ادمتعم قولدناو .دروتا) 00

 ايناطيرب كلم ىلع ىتح رسعي هناب احيرص همهفاو ةيلك ةدوربب ترفال مك احلا هلبقتساف
 تاقشملا اودبكت مهسفنا نيرجابملا نال اك ريما يف هاياعر ةيرح ددحي وا رصحب نا هسفن

 مهناو درفلا ةراب ةيزيلكنالا ةنيزخلا اوفلكي ملو دونبلا عم مهرح يف تاقفنلاو

 ةدم فولدنار فرصف ٠ مهرئاسخو مياعتا ءاقل ةحارلاو ةيرحلا رايث ءانتجا نود

 ةسرظَع نع.ةمسجم راخالا عاشاو:ندنل ىلا.اعجار لقق مث”نطسوي ىف 00

 نمز ذنم ركفي يزيلكنالا كلملا ناك و ةيزيلكنالا مهتموكح ىلع مهذرمتو نيرجاهللا
 ةكلَخ رمخ نيرجاملا نع فلوذتار دانخا -تءاحف ةديدحلا ةيزيلكيالا تا

 بنسب ”ثدحف رخالا بارطضالا اسما ٠. ةدؤؤشنملا هتلاض ىلا لوصول اهب ردت
 2 ىنشق اذبف سجروغ دنانيدرف ريسلا ناك .اهيف كالمالا بحاصف نيام ةراذإ

 نيام بعشو ٠ كالمالا كلت نع مبيلخت وا مبيحنت اونلعي مل نيذلا هتثرول كالمالا

 ىلا رمالا نسجروغ ةئرو واثمم عفرف ستسوشتاسم ةموكحي مبسفنا اوقحلا لق اون

 يف نطسوب ةموكح تبغرف 1777 ةنس كالمالاب مبل مكحف ةيزيلكنالا ةلودلا سلجم
 ةريل 1١5٠١ غلبمب رايا 17 يف عيبملا متف سجروغ ةثرو نم ةروك ذملا كالمالا ىرتشم
 هموت ادة فكح ةلطونم نك امال كلت ةرادا تحصصاف ةيراإ

 لق ثوملب سلجم ناك 5 ةنس ينف ٠ 5 يف كلذ عراضي انيك

 ناتي ناطبقلاو هرك ذراملا روع انهو هئاضعا نم نيا لا هيك كلت عطفا

 توداي اف يناثلل هصخ ام ل والا بحو خيراتلا كلذ نم ننس تم دعي) ١ 0١
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 ل« بيليف ميعزلا ا ل بيلا 0 ١44

 00[ 0010111 م ا 01 ا ا ا و عم 1 ها م ست" 010040 11 م ا ا 1 ا ا

 ْ ةصخر يف ةنيبمل دودحلا نمض تناك نيضرالا كلت نا ريغ ٠ ديحولا كلأملا

 ' عقرف هيبأ ثراب بلاطي 0 هنبآ ءاج نوسام توم دعبو 9

 تمسقناف روك ذملا تربر ىوعد ةحصب مكحف ندنل يف يعيرشتلا سلجملا ىلا اضيا رمالا

 اكول الج كاذ" ذأ تربطنا اباكت عر لع نيتموكح ىلا نيتيحانلا تنبت ةموكحخ
 | دا يلزم انذار كعب ونسوا ٠ هدصاقمو يزيلكتالا كلما

 | سمخ لعجو ايمسر كلما نم تينت هيرو امك اح دلتا زك دووذا ناؤسأت ثرير حشرف

 يزيلكنالا كلملل نامضلا تادزاو

 ارفأو هنم داريالا نوكي ال ثيحب اصيخر نامضلا لعج يف اودهتجا نيلهالا نا ىلَع
 اوجرب لسراو اعرذ كلذت قاضف مهدبج هومواقو دليفنأر 53 ةطلس رارقالا اوضفرو

 0 تهور عش كرش نا هل ريخ هئاو كحتلا ْق هم هتلاقا كلما

 0 5 مر ا وكلا تابارطظقاإلا كلن لك لكلا

 اا دل ةلمنلا للا لك و راععتاللا ةموكت الا" ءاناوت يرحب يكلف“ فلكتاوي
 'ا علل ا جازنلا اةؤلعلا ثزواص نسركاتم تاك الأل

 .مكحلا كلذ ىلع 2 ٠ كلاا ىهتشم بسحب ١786 ماع امكح ةاضقلا كئلؤا 2-5

 اا 1 ركعي اير ايفاكيلاو قيتصوعت انه ةموكح ءاغلا ةدزيلكتالا ةموكحلل

 نا دعب 1١40 ةنس طابش ربش سداسيف موتحملا ءاضقلا هلجاع هافتبم ذافنا لبق هنكلو

 1 ًاملظو يو تاك

 ظ
 ئ

 ظ

 ١
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 كل 8

 هكا هلعف رغا يون كا 0

 ]حتا دقف اذبلو ةمواقملل ةوق ابل نكت ملف نيالا انا ٠ :ايلعاسير ىلده فرج



 4١ه «  ةدحتملا تايالولا خيرات »
 ا ا ا اش ل 0 ا 0 0 حج 00 10 10 0 6 ا ةثتدتتدنن

 يذلا زوردنا دنومدا ريسلا ةسائرلايف يلدض فلخ يلاتلا هنشلا يقفوا نش ل ١

 نكس علف وب ناونع :نككل نائرضالا ناكر تنلكتاوت نغ ايران

 رثك ١ ةيزيلكنالا ةكلملا لك يف لجر دجوي ملو « ةرجبلا رايد يف ةيرحلا ةاشثالم»

 يوت 3 يف نطسوب ىلإ لم روك كل فق دا 'كلملا بر ام كبش هيلا

 نك راضيوفتو مامضنالاو قول انلا هلا و ذيب ملكا ناك رأ مدهب هروف نم عرشو

 يوذو مالقالا ةلمح ىلع طغضو تاعوبطملا ىلع رطيستو ٠ مهداحتاو موقلا لفاكت
 نا امك ةيبعشلا ةباينلا لطباو ٠ هرما نودب ءيش عبطيوا رشني. دعي ملف ةرحلارا كفالا

 نو وش يف ةضؤاقملل .عامتجالا  ةنردملا عش ضر ذو ٠> عارتقالاب» تيوصللا ل

 تراط تحن نموادملا رما:لمحأو انتلكنا,ةشينك ةطلس ديم اب رهاجو «اهريظ و 0

 قيوضو اونحس اذاف مهيلع ضيفلا داري نم ةبجل ةينوناقلا تالماعملا تاطباو ٠ اوغل دعت

 0 ةصخرلا بوست ميل ةحونملا تازايتمالاب ةرئاخلا ةلماغلا كلت لصوت

 أك ريما بعشل ىطعت مل ةصخرلا نب اوبيجا ةلئوط ةبدم ءارجالا ةيعرم تناك يتلا ةيكولما
 يريلكتالا كلما ةدلرا بسحب امرجم دع نم. ىلع هكحلاردصي ناك ف ةرجسلا 00

 ريصق نمز دعبو ٠ اوكتاكسب ىلا دوك بياك قيضم نم زوردنآ ةطلس تدتماو
 تيل ىلا دنليا دور اباثمو اضيا هتظلس تحت تلخدو ريشيهؤيل تازالا 00

 دقو ٠ اهبعئارشو اهنيناوق ىلبع يضقو يكول زماج. 4 تض وان 20 يف امتصخر

 ةقداصمو دونبلا نم مهديب يتلا عيبملا كوكص مغر ىلع كلمتلا قح نيك الملا ىلع اوركنا

 راب يفداك ةرع الف ةاتلم ةموكحلا كلغ نأ ةحشب ابلع نتيوشاسلا 00

 ماع لوالا نيرشت يف درفتراه ةنيدم لخدف تيكتكنك ىلا دنجلا نم ةبيتكب زوردنا ظ

 ربا هوملسي نا | مهرماو 1 اعف مييلغ ل انفن ناونلا 0 دجوف "١

 تع تارواحمو تالداجم كانه تماقو ٠ ةلواطلا ىلع اهوعضوو اهب اوتاف ةيك ولم
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 00 ا 1 5

 ل ا لاو امال ا ا لاا

 ع ابن عد .نبلا ميلست بوجوب لادحلا تت اريخاو هلودش ريالا ئخرا ,ىَح

 ةدوقفم 5+ !ربلا نا اودجو ةرينم ليدانقب اوتا الو ةعاصلا يف .مالظلا .ميخف ليذانقلا

 اه.انخو بهذف: مالظلا رتس تخت ةعاّملا نملسناو تروسدو فسوب اهلشتنادقناك ذا

 ءاغلا يف اليتف  نغي مل كلذ نكلو (ةءاربلاةنايدنسب) كلذ دعب تيعدت رخش 0 يف
 ا هلال نيلعلالا اهيتل يذلا فورد جزل كس اهنخ اك كك هل ركأس

 كلملا ءاقتراو ةيلكنالا دالب يف.7848١ ماع ةروث دعبف دمالا ريصق ناك يع نا ني

 زوردنا ىلع اوضبقف نوتسلراش بعشو.نطسوب .بعش راث شرعلا يزام ةكلملاو ميلو
 رذللب لق تازرعتلال]:رئانع ىف ةنتفلا قزف ر انو, ترهلات ولواحي ا وناكت قيبنلا: هعليشاو

 : عن هني انيلاتا نرخ لكل ةكداشيل قف دار يع تلقا
 ل ا

 تكيسسسه..6ث عحشسيس تسل

 لي يس و -لطسل رليسب مطيس ا ليس تيس سب د يل ةطحذففل دينيفميي نيف 0

 ا( لذا ربغو حروجو هنح بورح ٠ ةفارعلاو ستسوشت بص 1ك

 يتلا يه ,برجللا كلّتو ارتاكناو اسنرف.نيب برخلا نحر تراد 174. ماعب يف هنا :

 هشرع نع يناثلا سميج لزنا املو «٠ ميلو» 558 ناك ريمالا وخر وم.اهيلا.ريشي»
 ةهلءارالا يقفتمو نيبكيلوثاك هالك اناكو ٠ اسنرف كلم رشع عيارلا.سيولب ىمتحا .

 ىرخا ٍبابسا ىلعو كلذ ىلع ءانبو ..ةقلطملا ةيادبتبسالا ةقيرطلا ىلع. ماكحالا ءا رجإ

 يذلا هشرع ىلا. دوعيل سميج دضعي سيول نا اهطورش نم ةفلاحم امهنيب تدقع 8
 اب رب هوك نكي ميل يذلا يحن رزالا يلد اكتالا تناازلتلا هل نيت ١



 ١ ل ةدحتملا تايالولا خيرات اة
 0 ع واو ا ا و ل حال اب واو جوع جوورج تور ويجي جك حدس لاول روجر ووعد دوست جدو جتا يح لب د6" جج ههه تتديح نم ناعما كساس وو اع تزل ووو ويسمح وس هك - جديا

 سنرد ف يلا كي رح ملو ٠ .يسنرفال يبول هنبلح ندوب

 نيتلودلا انلك ,تارمعتسم ناك اهيف :كبتشاو ديدجلا ,ملاعلا .ىلا اهمارض .لصتا:ّلب
 «ةديدحلا: اسنرف» « ةديدجلا ارتكنا» تيزراحف نيتبراحتنا

 ناريزح ؟ال ىف قسمحمف.ريشهوبن نم ىقرشلا دحلا لضتالواخ ارعلا 07
 وهو نردلو درثتر ايدك ا نع الضف اولتقو رفود ىلع اشنرفل نيلاوملا دونبلا نم ةمدرش

 رافقلا ى | | اوقاتساو ةلئاه ةقيرط ىلع الجر نيرشعو ًاثالث معلا وم نيا

 كاان ا ا با
 اوطاتحاو ٠ ةرغ نيح ىلع نيلهالا اومجاهو نميرب نالا ةوعدملا ديلوبكمب ةديلب ءىطاش

 3 ١ 5 500 ' و : َ

 ةندملا نصح اورصاح مل مهولتفف مهتاعورزم نرودصحب اوناك نيحالفلا نم ةعامجب |

 ىرسا ءايحا مهتم ىقبت نم اوقاتساو نيلهالا مظعم اولتقو ةونع هوحتتفا نيموي دعبو
 وحنب كلذ دعبو ٠ اهيف او ايتخاو حارحالا ىلا اورفف ةاجنلا مبل تردق مهضغب نا ىلع

 دين ىيرغ ىف نيتطاقلا ءادشالا نك وسوم دوتهو تيلكتإلا ني. ةدهل ا

 "الذ نويدتالويلاراما .٠.:نيام ةعطاقم, ىف مهنينج ىتي.ةلقاتم اونا هونيلا نا ىلع

 امل ىلع اوراثو ةيلكتالا ىلا اومضناف دنالرذن وين

 نمدونهو نيبواسنرف نم دونحلا نم فيفل .جرخ ١9٠ ماع يناثلا نوباك. يفو 2

 ةدلب ىلا طابش نماث يف اوسفلبو كوهوم ربن اوربع نا ىلا .ابونج اؤراسو:لايرتنوه

 نيلهالا باقر يف مهفويس اولمعا. مث نمو ليللا فصتنم ىلا اهيف اونمكف يدتكيكس
 اوسبره نوقابلاو اسفن نوتس كلبف ةدلبلا ءاحنا يف بيبالا نسلاتعلدنا ةبينه دعبو

 كلذدعيو٠ ينبلا ىلا اليم 17 ةفاسم سراقلا دربلا كلذ يف اوماهو مالفلا رئس تجن

 ةدايقب نواتاقي نووح الل تاكو ايناكسا نب ريق ددع لتفف زلوف نول ةدلدا تح وق
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 «  جروجو هنح بورح  شتسوشتاسم » . 24 ١

 0 1 ا هلاك را لعل كو دل كاسات سفاتسرفلا كترع ونسوا

 اوتتشو يزيلكنالا نصحلا ىلع اولوتساو وكساك جيلخ ةرمغتسم اومجاه مث فونتروب
 مهئافلحو نييواسنرفلا فيلا كيك تلا لاز و قلقا ل“

 كروبوين يف سلجم دقعو ٠ ةمواقملل تبهو انك تدحتا ككاو نا مث

 ادنك ىلع ةراغلا نش ىلع يارلا رقتساو ٠ لاتقلا تادعم بالجتساو ريبدن يف مامتهالل

 ستسوشت اسم لسرت هسفن تقولا يفو ٠ لابرتنوم ةمجامل نيلباش ةريحب يف شيج رييستو
 لتاقم يغلا لقت ةئَيقَس ©6 ترش كو كابك وزغل نسرول تنابم قيرط نع الوطن

 000 لق ميلعلا لع اهتولرلاو لاؤر توب الوا اونجلبف نسف هلو زينلا هدايه

 ااا تسلا وق“ رق الواح ةئواقم ىتذا وتب انعوكسافوب لك“
 لالخ يفو ٠ لوالا نيرشت ىت > 25 يك الما هن[ ةةييطسلا .ميلستلا 52 هرطضأ

 نصل ةييرلكتالا قذتنلا مؤنقرخانبك مكاخ ىلا لمح قق.دونبلا دحا ناك ةدما كان

 نوبغملا ةقفصب هلوطساب سبف داعف هقارتخا زيلكنالا ىلع زع انيصحت سيول تناس ةعلق
 0 لا وول لح نك لك ناكف نتسسوشن اتم ةهاح امو ١
 ناكو ىودجلا ةميدعلا برحلا كلت تاقفن عفدل ةيلام قاروا عانطصا ىلا ةموكحلا

 ظ ديدجلا ملاعلا يف ةيقرولا ةلمعلا دبع لوا كلذ '

 ظ نيلبماش ةريحب ىتح تمدقتو ينبلا نم فحزلاب تاادب دق تن اكف ةيرسلا دوتحلا م10

 ةاحلم كلذ اكو ارليصنتل اني“ ةجاح ال تانسمأل داوقلا نيب تاغزانملا ةتضاف 9

 لجخلا لويذ مهءارو نورجي نيعجار اوصكنف مهفالتنا ىرع ماصفناو مهتملك قرفتل
 ظ ناوبلال# ب

 لوطسالا ةداقي يف ا لا سو قفل د نحف يلو اجا

 مم لاتقل ةصاوم ةدعاسلا كراس ولا نال ارتكنا يتلو ةقرا يكفل



 .٠ ١ .--دنح «-ةكحتلا ثايالولا خيرات »-
 2100111111111 عع م م م ا سس سو وب نا سو مو مر سس 1 ع اس ا 55

 ءارزو 355 اذ لولا ل 5 اما ٠ ةءاربلا نم-ةديدج ةخسن ىلع لوصحلاب لمالا

 تاشوانم يف كارتش الل امهنولس ريق مهشيجو مهلوطسا نع نونغتسي ال مهناب زيلكتالا
 كلملاناكو٠ اتاتب هوضفر مث نمو ةدوربب يناثلا رمالا اولباقو + اك ريما دونه عم ةفيفط

 هسفن سبق نا نظيو ٠ اهديدحت هل قري ملف ىلوالا ةءاربلا قوطنم نم ءاتسم ميلو
 هنا ليلدب هسفنل مثغم رج يف بغري ناك امك ةءاربلا ىلع لوصجلا يف ابغار نكي مل
 كلملا نم رماب ةلايالا كلت ىلع مك اح ةفيظو ان نا ١197 ةنس نظطسؤم ىلا داغال

 ايشوكسافونو نيامو ثوملب تدحتا ديدجلا يساسالا روتسدلا بجومي هنا مث ٠ هسفن
 لق مهتمواقمو أممعش تاجاحتحا 1ك معر 7 ريشمه ومن اماو سس وت ال 0 :

 | ماع ينو ٠ ةاصاف ةعقومب ناقيرفلا كستشي ملو ةلعتشم برحلا ران تيقبوا :

 اهمساو ررفر رثسيوا ةدلب ىلعويايف همسا يسنرفا لجر ةدايعب دونبلا نم ةمدرش تمحه

 3 ينتسب كللذ دعبو ٠ ةيقبلا اورشاو اهناكسن مظسمااولتقو اهوبرتلاو 00
 مجاه يلاتلا راذا ربش يفو ٠ ةيزيلكنالا دوك اميب ةعلق ةيناثلا ةرملل نوياسترعلا

 َ اسفن نيعبرا وحن اباها نم اولتقو كاميرم رب :ىلع ةعقاولا لهرفاه ةدلب اضيإ

 ع زواحتي ال لفط ابيعارذ ىلعو نتسد م ءادم ىعدت ةارما مهتامج نيف نيقابلا

 كلتاوقاتسا مث ٠ هوتاماف ةرحشلا عذج هب اوبرضو اهدي نم دونبلا هفطتخإف رمعلا نم

 دركنك نم ليلق دعب ىلع كاميرم ربن يف ةريزج ىلا رخآ امالغو اهتفيصوو ةسعاتلا مالا
 ةثالثلا ىرسالا ضب مونلا يف نيقرغتسم رشع انلا مهددعو ةرباربلا كتلوا ناك امنيبو '

 روما اون اعلق ينو .ةدر ىلع ًايريط ميرف اوانعاوةوتيلا قياسا اوس 000 لكي

1 

 كلا: ةرمستيسلا طوغاو اوجنف هايملا يف مهسفنا اوحرطو رازفلاب اوذال مث ةرشع



 ل

 له

 ماض يقسو ف6 ل لا |

 5 راسو 1 ريكا "نوبودتم عمتجاف “٠ اقر روا عضت نا 5 ا
 ضاحي ملس ةدهاعم اومرتا مث نمو حلضلا رما ئف ةلوادنلل ادنالوه- ىف, كوسر-ةدئب

 قوتلودلا انك تارمعتسم مؤخيت ثداعو“ 'ايناطيرب لع اكلم ميلوز استر تقزتفاو كولن
 تيرخلاةيفصلع تناكام ئلا اك ريزسو

 ةيزا عياتكيسشاما رككتااو [رف 'ناف "* كمالا 'ليوط نكي هل ملسلا كلذ نا ريغ

 نيرا 0 ديمأالا تارمعتسملا "يف مضاف طيحملا اهرازنش ربع ةلحاط ٌبرحي تاونس

 ىصواوهحن اينائسا كلم يناثلا لراش ئضق 0 نامل

 ليلذ عّضنا كلذ ناكف ردع“ ةبارلا ”نشول ديفح وهو وجنآ نم َبيليفل هدب ةقالخلاب
 00 د00 © اناناو انرف ىتكلمم نب نراعتو فلاحت لوصح ناكما ىلع
 نودلا عجم رو اةنالوسو املا ائاكنا قير ةفلاحم رثالا كَ تمريباف ”انلك انوروا

 دا قع دلا ترفع يقايشلا قوردغرالا. :اينابا":غرع-ةفالخلا ةوركشلل

 ظ ايئانسا معان شنلا يف بيليق ديف هترصاتمل يسنرفالا نر شع غبلا

 طالب يف يفوت 17١١ ماع يف ٠ وهو رخا ببسل اسنرف ىلع ةمقان ارئاكتآ تناكو

 ؛هنبا ةقلخي نا بحب هناب اسنرف ترهاجف ٠ يفنملا ارتلكنا كلف سميج يسنرفالا سيول

 ليل ةناحإ كلذ :ارتاكنا تتتيتحاف ٠ .كونسر ةدهاممل ًاقلاخم“كلذأ ناكو ... اكلم ىف
 حاس ىلا هد أو احل ًاشيج يدياكنالا كلملا اعف ةيصوصخلا أين وو الخادتو

 ' يكل هلجا يف حسفي مل هنا ريغ طوقسلا نم هشرع ذاقنالو اننرف عماطم حبكل ىغولا |

 زكا ىلع .هنرتغافهةاوجا ح ظقس ”ىتح ءىدتت برحلا تداك امف هب عرش ام زب

 يراني |[ ا ينام ع يس يل و 01

 - :ةآيفلس يابس 06 هلق تشدنق ميلو كاملا ين يناثلا سميج كلملا ةنبأ ةنح هنح شرعلا ..

 ةقورعملا يهو ٠ ةنس ةرشع ثالث ةدم اهاحر تراد ةنحاط ب رح رارغ اسنرف عم تضاّخو



 ١6١ 1 -« ةدحتملا تايالولا ع

 35 اينايسا ةفالخ ترحوا «(هنح برخي» را

 ا ا ترحلا .ثناكف ديدحعلا- هلاعلا ىف-اما -

 دودح زواحتت مل برحلا كلت ناوىبع_ءابب ترعش.العف ةطسوتملا تكلا اماو

 م عما دهن يفد دايحلا كفاح البق ددونيلا مزال دقو ةيمهاتادب- تسل .تاشوانم

 تنانس وينو ىيراتنوا هون ياعم ام ابا يتلا يسر ١الء1

 ارتلكناو اسنرف نييو مهنيي دايح دبع اهناكس عطقو كرويويثو:ادنك نيب امخت نسنرول

 نييواسرفلا تيوزجلا :نا ريغ. ٠ نيام ةلايا يف ةرشتنملا-سيكنا ةليبق- مهونح اذحو
 ضاقتنا لعالزتاكنال رين لواو -: اسنرف رضانب لعتالاو .دبعلاب شيكتلا بيعت فدا

 نك امالا لك اوحابتساف اهب اوماق ةعيرم ةحبذم ناك. دبعلاب .مهثكنو اهيلع -دونبلا كئلوا

 ظ ةرحوالتق ايف اولا نكسساك يطفو متلو 0
 دوتعنو قيس نم  ةيامثالث راس 4.1070 ةنس نم ءاتشلا لصف فصتنم يفو

 اددع اولتقو اهوقرحاو اهوبرخاف دايفريد ةدلب اواخدو حموأتلا .ىلع.افحز .ادنك نم.

 0 علؤمغرا ةالوالاو ءاسنلا نم دالغ ميتيب .ناكو:ىرتما ةيقبلا وقلت و الذل

 ةنضرا سلع ىلتع .حجلشلا ناكءو اديك« ىلا سولت فلاح يملا رس

 طخيلا يدوكنملا كئلوا مظعمص اغ.ءايعلاو عوجلاو فوخلاو دزبلا-ةدش :نمف مادقا

 .ىلا اوذاعو كلذ دعب اودتف اذنك ىلا .لوصولا :مبل حيت“ .نيذلا اوتامو جواثلاب يف

 ةيرخلا مهتدلب

 هدع» ليو 7-50 عرازملا تقرجاف..٠ نيامو ريشمهوينيف كلذ لثم.ئرجو
 .ةدايقب دونبلا نم تاياصع ت 0 اذنك يللا ئرسا ههريغ قيسو نيلهالا ١

 :تادعم كلانه 9 ملو ةحداف ارارضا ثدختو ستسوشتاسم رجابت نييسنرفا ار

 ٠ ةازغلا كئلوا تامجه دصيء ام وان عافدلل



 6« حروجو هنح بورح  شتسوشتاسم » |

 كا ا ل و ئ شئ 2 م 2 ل 2 يي يايا

 0 وا كود كرأو تم عاضتل ىلع 1ا5- ماع نيتسوشتانبم تمزعو
 زبظا ةيسنرفالا ةيماحلا دئاق نيتساك نورابلا نا ريغ براحم فلا هنتم ىلع الوطسا
 ستسوشتاسم دفتست ملف نيرضاخ مهباقعا ىلع زيلكنالا عجراو عافدلا يف ةقئاف ةعارب

 تداعا نيتنسب كلذ دعبو ٠ ةبتنيزخ ىلع نويدلا مك ارتو لشفلا ىوس ةلمحلا كلت نم
 ةيك ريماو ةيزيلكنا ةنيفس نيثالث نم فل وم لوطسا راسف ٠ لايور تروب ىلع ةركلا
 كاذنيح ةيسنرفالا ةيماحلا تناك و ٠ اهئانيم يف اسرو دونجلا نم بئاتك عبرا لقي

 نويسنرفالا تابف ٠ ةعاحشلا ليلقو ةريخلا ميدع ناك اهدئاكؤ .تادعلا ةليلقو ةفيعض

 كلذب تحضاف زيلكنالل اوملس اموي رشع دحا عافد دعيو مهيد دازلا ةلقل ىوطلا ىلع

 تزوب نصح قوف يزيلكنالا ملعلا عفرو + زيلكنالا ةطلس تحت ايشوكس افون لك
 ةيزيلكتالا هنن ةكلملل امارك ١ سيلوبانا-ىلا ةنيدملا مسإ ريغتو لابور

 0700 10 لاركلا ةدايقل ةوق ريس نا"نّياو ...اينك قول دادعسالا رشد

 كالمالا حاتفم يهو كابك مجاب يزيلكنالا لوطسالا امنيب لادرتنوم حاتتفال

 : 01 13 ةناطردم شع نماغل او لوب لا علل ةاك و . هي با يف ةيسنرفالا

 عبس ابوروا شيج نم تريتخاو ٠ ركوو ندنقوع ذيسلا لغ ةاوللاخو عمو ةلاقن ةنقن

 ادنك ىلع فاؤلا شيجلا ىلا مامّضنالل تلسزاو ةبردملا دونجلا ةريخ نم بئاتك
 ةدحاو ةعاس زياكنالا تاوق ماما تاّنقلا ىلع ابل لقالو ةنمن تناكش لاك ةيال ا

 لد حاحنلا ناكل اكل هيو كرود لا تا هدع يه

 هأيم ىف امو د ياو هيج مما لرلعمالا كلذ يقب دقو

 كل دق ةونلا ناكر . ريسلل دعتسي عرش كلذ دعبو ٠ ةكرحي يتأاي ال نطسوب

 "0 الك و نوطتو نوحات اوعرشف تلا ريلكمالا دادعتسا ربخ نييواسنرفلا

 ظ تغرف انفع: زوم ةياغ يف اريخاو ٠ انيصحت نويسنرفالا داذزا موجبلا يف : راك



 ١ ىس م لا وان لولا خيرأت كفك
- 

 ض1 م و الا

 ليصو املو:* سنرول تنانب هايم ديصتي ةلوطنساب رام ةعراتلا ناتعالل نس ٠
 ديلحلا نم هلوطسا ىقب هب ام يف رظنلل هيف صيرتلا بوجو ى ارا يب يبساك قبض ١ ظ

 0 0 هنأ 0 نشل تناس ربن 3 تول نسا عبات 5 مداقلا ا 5

 -_.لسابلا لاريمالا اما ٠ ةيقرش ةفصاغ حير تو بفيتك باص هي
 يرحلا فقوملا كلذ ىف هلبع بحس 'ام يف رظنللاةنيسراب ريك ىلع 000 |
 ضبني يكل مهدحا هظقيا ىتح ظقيتسي ملو مونلا يف قرغتساو هشارف ىلا بهذ
 زوخصلاب اهماظترال اميطحت ةمطحتم هلوطسا نئس لضفا نم ةينأث لا | ٠

 ربظ ىلع رك وو دقعف ٠ هتراحب ةبخن نم نيناهثو ةعبراو ةيادنامت رحبلا ةماود تفرج .
 ىلع لدب اممو فورللا كلت تحت ليحتسم مدقتلا نا هيف ررقن 5-55 ظ

 كالبي ميظع هحرف ناب هتموكح ىلا هتلاسر يف هلوق ركوو لاريمالا ةدالبو ةعاقر

 ٠ ها كابك, يف اقند ةينملا باينا نم ةيقبلا ذاقنا لا ةاعدم ناص هنال هلاجر نمي ىلا(
 تارمعتسلا شيجوراعلاو لشفلا لويذ هءارو رجب ارتاكنا ىلا اشئاعرك 100

 نونغملا ةقفصي نطسوب ىلا داع

 00 ا ا ا هو و 1 ا

 نوأوش اوراداو ميتوتح نم اريك اسسنق يتم شال عش دال ا

 حصاو 'هراتيخاوو بعشلا يار تسحب نيفظوملل تانترملا اونيعو يبست 00|

 ئ ارتلكتإ ةموكح 'رماب امم رثكأ بعشلا رمي رمش ا يللا 00

 0 ب نكلو لاب توف ل لارنجلا فز كلذ انا فو
 017 اراك 34 5و لاريمالا ةناج تنحلاو ضيا وه اعجار صكنف لوطسالا لاذخنا

 تلعناملا ةكرادت حلصلل ا[ يلع دع انو تناكو ' اترحسو الكتل د

 5 مكسلا دحام "مر ةيلاتلا ةنسلا.نم ناسين ١١ ١ يفد ١1١ ةنس لثاوا يف هناك

 5 ا ديصلا قح ارئلكناببتلا: ةدهاعملا كلت د و ادنالوه نم شترتوي لا



 ا 2 ا جب ١ 0س لس انهم 2 +١

 ا هس سس دخن 000000 تلا 0 07 و ا ب وج اوبر يدر جور حر و وج 8 620313351313 10 01 ل ا طقواح 0 25107 210 8 ا حا

 ا اقونوا. 36 5 نسله قيقمو زر ودأرنال تمضو 0 .يضاوش

 و ا نا وا 11 ل
 تديدحلا ملاعلا

 نشرعلاب 'ناملاظم كلانه مأق |ا4 ماع ايفا هلم ىسجاسلا لرام تاع زل

 كل للك 1+ ل رانا غربا لر اسيرخجلا و تتان بتتقو ايران نه دحأ يىواتةقعلا

 لوك لطاعأيب«تكتتشلا ننورض- ترس" كل” ترسب ”تقريطاو ناؤعاو راصنا جهنم

 :برحلا هذهوأ مالا كلذ يف“ضيقن يفرط لع اًرتاكناو اسنرف تناكو * .ابؤروا

 ترحب فزعت اك ريئا خيرات يف نكلو--:اسنلا ةفالخ -بزحب ةفورعملا يه

 ذثن ١ ارتاكنا كلم ناك يناثلا حروج نال جروج كلما

 كالتما وه ةروك ذملا بزخلا :حئاتن نم رك ذلا"”قحتسي انف ديدخلا ملاعلا يف اما

 :ةل ربا فخم ناوصن اذآلا ناك دقو :٠ 0 يف ةعقاول ا

 *ءادنك لكل احاتفف بسخي ناك اهنصح نا لب سنرول تناس ربنو قيضم حاتم يه

 و كيف نسم يسنرفالا ملعلا ماد ام هنا نولوقي .ستسوشتاسم بعش 5 0
 0 ستسوشتاسم. سلحم..ررقف ٠.. -نطخلل .ناتضرعم. ايش 1 افوثو دنالدنوفوتنف

 2 ةروك ذملا غربزول كالتما

 ناطلا تنل لمعلا يف ابعم كارتشالل تارمعتسملا ةيقب ستسوشناسم 0-8

 5 تابسرا نيلبادورو ريسمه وبث نم لكد يدنح و فيد تا تاّسراو

 يش و قتامم نكح دبع امأ -- ةزيمو اتؤق انكنمزا كزوبوينو تاو ل وب

 .”لوطسالا ؛لوصو-ىوس قبب ملو. تادعللا رئاش تلتتتك او .٠ ىفالا: ةثالث لتقف اقنخو
 عرتسيل نرو لاريمالا نوبلطي اولستزاف .٠٠ زيادنا تسؤ يف اطبارم ناك يذلا يريلكنالا



 ةدحيملا تانالو 0 0 0 مك : - ةو ١

 كلل ل 2 2 2 2 2 222 2 22222222 22222222222 ب 000 0 8 د هةية سج بعد فج < جن

 6 ناكل كلذر هتمركخ نم دراما مهتذعانل هلو

 اتاكتاةدعاشتم نودب .يأ ههه دحو ةمرللا كللتب موقت نا“ تأرمعتسلا :لؤطسأو يعل ولع

 نوطساالا علقا 1745-ةنس ناشيت ١ ؟-ئفو ٠ ماع دئاق نيام نم لاض وو

 2 سار ىلا

 ا ا نم يرشلا نارا ىلع ةفئاو وسل 0 نقسلا تفقونو
 فقوتلا كلذ 3 + رلا حطس هللا فاك هيف ديلحلا عطف نال 10 0

 لا هلوطنناب الات ملقن"ناب ارثثكنا ةموكح نم اما ىتلت نزو لاريمألا نال ىلا

 لوطسالا غل -نثرب بباك ىلع هاليبسالاى ف يلراش مكاحلا دعاسبو د

 رتابصلا هلك لوطتمالا جنم دادس كليم ناشف 2 يا هايم ىلا يزياكنالا

 توتو غرب رول ىلع فرشملا سوزاب اناكك قيضم ناطين#» 9 تاخد ةنيفسش ةئم ةيراخملل

 0 ةدانشب عوطتم ةيايعيزا زاس يلاتلا عويلا يفو امنم لايمأ ةعنرا دغن ىلع دونخلا

 ءىطاتتلات ىلع ةماقملا نينواسنرفلا ها ومجاعتو ةزقغحلا هش انطق نال

 مهعفادم اولمحو ةيئاحفلا ةتغاملا كلت نم نويواسترفلا رعذف : يي نيليم نفي ولع

 زوس نأ ريغ *-ةنيدملا وحن اهوبوضو !هناكم :ميهفانم نيلكتالا نك”اف "< :زارذألا ارلدر

 ركذت ازارضا:هيف ةيزيلكنالا عفادملا ثدحت'' ملف ادج انيتم ناك 5 ةمج نم غربذو

 اهراشل اه تامل ةرثكتل -ىرتنالا :ةخنلا نل ةنقلل ةيسل رس ا

 دونجلا عضوف ٠ تناك ةلاح ةبا ين ةنيدملا حاتتفا ىلع نيمحضم هناك نيمجأرملا نا دادي

 ”تاماكحتسا نع دغس ال اهزاك « را حلاص ناديت ىلا امد تافاحز لد ميمتانم

 ظ ةنيدملا اوصال دب عش ضر

 أ لقنت ت تناك“ اهفدم 4 تاذ ٌةيسنَرْا ةنيفس يزيلكنالا كوطسالا 5 رسا رابأ' 18 يفو

 تو كلذ رح د عملا نت اهل نييسنرفالا مزع راخف ٠ غربذول ةيماحل ةريخذو ةريم

 كل
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 2 تلد 1 21 نسوا سم 161

 0 7 18 يفو ٠ روفلا» اوردسشساو 7-1 كلذي هع عاقدلا يف مهن وف

 د.جلا نم ةئف تعوطتق ٠ ”افرملا يف يتلا ةينسنرفالا تايراطبلا ىلع ءاليتسالا زيلكنالا

 012 فانا تناك تسع ىلامهتاص وا نفسب مالظلا منج تحت اوراسو ةياغلا كنتل

 ناقعالا ىلع مهوداعاو ةيماح ارأن مهواصات مهدوجو اورعش :نييعت ركالأ_ ناد

 ااا 00 كار قو ةيذملا ةحيم وه دلكيالا لوع اريخا < الجر 105 ةدخم

 ةيار نويواسرفلا عفر هلبق يذلا مويلا يف هنا الا ٠ ناريزح نم رشع نماثلا مويلا

 ةيزياكنالا ةيارلا تعفتراو اهولتف متلستلا طورش زيلكنالا مهيلع ضرع مث ٠ ةنذبلا

 ةيسنرفالا ةبارلا تلؤنا نأ دعب ةئيذملا نصح ٌقوف

 لك لي زيلكنالا ةزوح يف طقف غربزول سيل تحضا ميلستلا طورش ىضتقمبو
 رادقمب الماشو اميظع تارمعتسملا:رئاسو نطسوب يف رورسلا ناكف ٠ نئربّبدالا

 م يروا ةداعتسان م دب ال هنأب اه قارزو حريص دقو ٠اميظع اسثرف تارطضاوا 00 5
 قودلا ىلع هأواول دقع امخض الوطسا ةياغلا كلتلاو بجو ٠ ٠ كلذ مهفلكأ امم
 يذلأو هيحن ليفناد ىض 06 وبما ىلا غلي نا .٠ هيلاوا ةلسلا يف هريسو ليشاد

 تاس 51322 ماعو ءانهلاو محلا يبا لوطسالاب تمسعلو رحتناف نونح هارتعا هفاح

 تا ريق لا مافتلا 10 هعفيابس نم 500 تيل الم 54 ملف اين هباغال رخآ وفا 1

 ال ميلستلاو عوضحلا ىلا هلازيما ارطضاو هيلع ايوقو اهنفسب نسلا لاريمالاو نو

 نك يكلم نم ا كابا ةدأب 2 ملس هل تمارا 1 0

 امهادحأ يدجت مل تاونس ينام تماد يتلا 3و كلتو ٠ نيتبراحنللا نيتلودلا 0
 نت رن ماك تداَح ةتمادلا 10 بجومبو * اغلا رثاسخلاب ا لع تداع 1 0 .

 يو ديه نال دك دا اس كنب سان أ كلل

 ديدجلا ملاعلا يف نيتلودلا نم لك 0سم دولح 5 5 مهئادعا ةزوح ىلا داع
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 كي !داووض علي ةيانا



 1 ٠ + ©: ةدحتملا تابالؤلا خيرات اد
 00000 اا ل 2 2 2 2 2 2 2 2 2222 2 222222222222222 22222222222222 يبي

 : : : ا 6 . : 7 ٍ
 ارهأ اسس نيالا قدور برعلا ناكف هيلعو ةروك ذملا ةدهاعملا ىف ادرث د دري ملف

 تاونبس تس ةدهاعملا دعب اهزامغ اتضاخ دقو ءهنم دب ال

 جه

 | ع |[ 1 ا .٠ | .٠ . . أ | أ . 1 5

 ساجر هرهعسمسمطا فبألر مكحي راص (بناآ وددس 0 هديل مادراسما سيس ان كعب

 . 5 4هع |! 8 | 1 . ١ 1 59 4.٠ |  3ا ||  50ص ٠
 ىو بف*”و _- ل )م ويك نسما: 2 00 5 37 ةديادد هوا بق سنلا كيش هد هلع بدا 0 دس 1١ اذه < ى ارد انه هنو وحن < كالفين ا ١ ثز1 د ا - :

 دب معلا '] ممم | نلورحام رصحم مز 9 احس زال هزاعص ( ةودس - هراعص ةيرذ دج ] 00 8 | 5 8 : : ١ 2 1| ماد 2 ا |[ 0 أ | - أ 6 5 | + دإ 0 2 ُُ ا 5 .- 2. 2 -

7 7 
 - 2 ع . يللا الا“ ٠ | 4 دهن يري 5
 هذ رس 2 ةديدحلا لي هه ردد ل نييدن الويلا نم رشل رحاش دا ا ىنح

 آ 0 1 .٠ 0 ع هه ا وه 4ع 2 8 .. 011 و, هه وم 0 5
  1 0 1هيلا مولا 1 | [|١ 3 ٠ .6 | 0

 ندرجامم لاس ١ 9_ رةطعسمل تو 7 هم و ا نم اهدح 6 ]ان دلت ا دملا 4ك ردلا كك 2

 رجس
] 1 

 ا 0 1 2 | 53 5 | ٠

 ةكف اههراعتسا ابل ىدحعب 32 3 اناا اها ١ دكا ا كلت و مم 32 0
 - 3 2 ١

 ةك رغلا كلت ةَق :م يف ةعقاو نئانام ةريزجو ٠ نسده حياخ ىلا نالجم قّيْضم نم

 ةديدحلامادرتسما افرم ىلا دنالردنوين ةنيفسلا تاصو 1777 ةنس ناسين يفو

 نم نويراه كسب ورجال بهدملا ىلع نويدن ال وه مهو هرج أمم ةلد اع ْن نيب الت لعنبو

 نترجاملا كلوا مدعتم اكو ٠ ةيهدملا ةيرحلل الط نورجابمو مويحأب 2

 ناطبقلا اما ٠ نتابنام ةريزج يف مهباحصا عم اونطوتسا مهرثت او ياه سوا

 يفو ايف اوراس مث ريوالدجياخ اوفشتت اويزرجوين ءىطاوش اوربعف نيرخ | نيسمخ عم



 ب« كرويوين ا ١م
 7 هدوم ديس مج هس سس ميم يسم اك 0000 2011011 اا اا ا هيرب ا د يجرح سل ار رش حصني دع

 ندماك 530 ا ديا حال اب رح

 املو ٠ مهأيإ - ميلا دونبلا اولاتساو ٠ وصان ةعاق هوعد اييشخ انصح اوني

 ىلع نيفَس ١ دونبلا مهعدو اعوجر لوفقلا ىلع نويدنالوبلا مزعو نصحلا ءانب لمتكا

 ةريزج تح نسدبلا زبن :سروج همسا يدنالوه ضاخ اهنيع ةنسلا كلت يفو ٠ مهقارف

 0001 نك مخات داتارتم تش كلذ لق نو حب ناك ثيع لا لكك

 مدقت لب نصحلا ءانب 0 * رهنلا يف ثدح نافوط هفرج

 لناو حناروا نصح ةاعدو نالا ينبلا ةندم د ا 0

 رخابم ةلئاع ةرشع "ع ينام ةعم ةعملا كلت ي

 كلا لو نم. لواو ماع ةديدحلا دن الرد يف يسايسلا مك ل ادشاو -

 ؟: ةريعسملل [ودنلجر_ تيلهزف ميلو نيعت ةيلاتلا ةنسلا يفو قام 71111 أف

 ” ا 10 ال لح دلع سروال ادئال وع نم ةجانلا ب تتاناوسلا نم اددع ارهتساب
 ١ دنالردن ىلع ايمسر 508 توبنم سرطب ةيدنالوبلا ةيقردلا دنبلا هكر تسال

 اا رع ال د يييطر اكلم دمعلا كلخ وش تافاط دس تناك وش وسلا

 ديزتام يأ ابنك ةريزحلا نييدنالوبلا نم اوعابو اوضفرف مهنم امرت, نا." ضرع ديدحلا

 نويدنالوولا راتخا دقؤ ٠. .ارالود 4 غلبمب ضر نادف نعنأ نيرشعلا» نع هتحاسم

 رامعتساب اوعرش: توينم ةناالو نم.ىلوالا ةنسلا.ىقو ٠ رامعتسالل ابنم. 7 ونجلا مسقلا

 دنأيا نول نم اهريغو ناك وره

 ةيارملا يديد ةديبدتلا "ثمل, زرعاسو ةديادجلا ءادرتسا : ويدنالوه قاكلاف»

 نانا: قاتحلاو.نطالا نم يهؤممت قولوالا انادي 1م نوريخلالا 7 ملو نضال ةرحلاو

 تارابع اولدانث دقو ٠ طقضلاو -دارظضالا نمت اع نيقيرفلا.:الك وأ“ ادنالوه يف ا اك
 كلنت يفو ٠ ءاخالا رعاوشو ةبخملا رئادا' لمحي ادفو نيتيلاجلا نم لك لسراق .”الول



 | 4 ا 0 خيرات 1

 0و هوو و او عج يع هر جت وت بح 0 هك حل هه ع مل هه ا و يي و ع كك ع ا عا تو هاو هلع

 اوراصو رمالل اوهتتناف 210011111 يعدت ارتلكنا ناب قود رنا ةئوالا

 امدنع مهرذح دادزاو ٠ كالمإلا نم نورتشي اي ثوماب سلحم نم 8 وكض ند

 تسنغران جيلخ يف ديصال مهنفس اولسرا مهاذا ةبغملا أوس نييدنالوبلا زيلكنالا رذنا .

 'ءاارفلاب مهتراحت مظعم نك و اسمن 4197 نت اهنام ناكس هع غلب 17748 ماعو

 مهحابرا تناك و ٠ ريوالدو.دنابا دور نيب نكابالا وك وفا طعرف مينفس تقرفتف

 قفدتلاب ةرجاهملا رايت ادتبا دقو ٠ ادج ةظهاب اهنم
 ١559 ماع يفف ٠ رامعتسالل اديدجاقيرط ةيدنالوبلا ةيقرشلا دنبلا ةك رش تعدتباو

 نيمواعم ضاخشال ردح 0 اجوميو ٠ «زايتمالا ةءارب » اهنعد مديدج ةءارت تلمع

 نا هل قحب ناك مهتم لكف. + ةريضتنسلا اوكلتتل نا( ند ١ ميس لك فرح
 زواحتت ال ضراللا نم ةعطق ةديدحلا دنالرذن يف ءاش 16 يا يف هسفنل ا

 ءاقل عفديو طقف لايما ةينامثف رهنالا فافض ىلع اما الوط اليم رشع ةتسلا اهتحاسم

 لعو ابيلغ هل نوكلت و ةعقملا كلت ريعتسو هك رتل" قوكاشل ١ ٠ انلتم ونس كلذ
 ةعبات .ضرالا كلت قوكت نإ طرتشنو اوراق تاكروللا 20 دات ةطلس ابك

 همالتسا دعب مث الوا دونبلا نم ضرالا يرتشي نا كلمتلا ديري نم ىلعو ٠ ادنالوبن

 سوفت ددع لقي ال طرلا كلف يف ةريدتسم ميلي نإ رق ت11 ميراب ميلا كل
 ةقعل 'نيعما يش ضرتم مل هنا ريخ ةنايدلاو ميلغتلا لسشن ترلاو

 ١ امهدحإ

 نسده 57 يف 2 عراز 0000- درا ماظنلا اذه رثا 8 امها

 انييلاو ”الاح ريوالد ةيالو فصن لمشت امها يهو ةسماخلاو دنذيا نول ف ةفيل ١

 امرادا يابم ١381 ةنس عبر يف كلذو انزال ادنالوه" د ةعامج تاسرا

 نر اي ل ا نيكل نزالم حيلخ لخد يذلا نسرتاب دواد ىلا





 0 50 # « ةدحتملا تايالولا خيرات 0

 . جاو ال 10 00 ل 2032 0 ا ضر ب ماج ل عع كال ان 6 ا للا ١ ا ا شن 20103 9000

 ةأ - دييجعلا لا يف ت اثنا دق ابؤروا لود نم عبرا:تناكو

 ريوالد يف رحبم مدقا يهو نوتسول ساسا كانه اوعضوو ءانملل ةحلاص ةعقب اوراتخا مث

 رهاب نم ابلالخ ىف ريظا ةنش ةده رحبملا نيدوش.ةراذا نوكذلا دوا 0

 نسحب مل رخل ةناكم كرتو ادنالوه.ىلإ داك عنب < ركشلا هس مج ٠٠

 دونبلا ءامعزدحا نم ءاتسا هنا .ثدحف ٠ لالحمضالا كب ةريعتسملا تسعلف ةراذالا
 نيزحابملانولماعي تقولا “كلذ :ئيح اوناك نيذلا هتسق يعش را دس 0 ِ 0 . : 00 5 : 10 ١

 ْ مهلزانم اوقرحاو مهرخا نع مهوتاما اد لجر يع اوقس ملف ماقتنالا أوهو ديول

 رك ذل دوا دعاك ةيمرلا ماظفلاو دامرلا ىو ميل ىرتس اب ء سس 0

 داعو هن فوه حشو اينيجرف .ىلا هوا راسف٠ انصدم ةرمعتسملا دجو ١185 ماع

 ةمركجلا 2 ةومعتسملا ديدحل: تقو ىلع لصحب نا لضو *: ةديدحلا مادرتسما ىلا

 وهو يدنالوبلا رطضاف :روميطلت دروللا ةكلم ضن سوالد لك كنس 0 ا

 ةوهلا مكحب 2 هبلكتالل ملس نأ مدق الا

 ايما 2 دنالر يون ىلع مكحلا 8 تنوينم مك احلا 1 ةنسو

 وهشا ةئدام دروفت راهل ةمخاتملا يضارالا دونملا نم و كين ىوشلا 5 ليق كلدو

 ناثرويبلا نأ ريغ ٠ تيكتكنك ربن ىلع نب نصح لواوهو.ا شت انصح هلا
 نيرشت يفو ٠ ناكملا كلذ نع مبل اولختي نا اوبا دق نييدنالوملا ءاقدصا مهنا عم '

 ناها دقو ٠ رهنلا يف ترخمو ثوماب نم ةببرح ةجراب تعلقا ةنسلا كلت نم لوالا

 ال ريالا نإ بيعي نلازع .اكنالا مدقتو درفت راه يف يدئالوبلا مكانا انا

 ربن ىلع كورسب اس نصح ارينا يسع تللذ 3 5 00 نصح اوداشو ىلإ 3 :

00-6 

 3 5 0 7 5 : نويالولا ل امو و ةللكنالا 5 ةضنق ىف نيالا 2 0 كلذ و اك 24

 ةوقلا مكحب زيلكنالل يقرشلا مهزك رم اوملس ىتح
11 



 -06 كروبوب 0 : 0

 دبع يف كلذو جوسا ةلود يبف هبف !ل ةرمعتسم اشناب تع ::2ارقا ةساققا لي ةلودلا اما

 00 ا ار كرك تمل اف“ نقدا قطعا ىانسلرلا 315

 تناتستوربلل ءاجلم داجبإ ةكرشلا كلت ةياغو لاير فالا ةعبراب 200

 د1 كلا دعي ونت ل 7 هك رح حانت عيسونو نيدهطضملا

 تاحناف ايئامرج دالب يف ارعستم اهراوا ناك يتلا ةروهشملا ةنس نيثالثلا برحب كبتشا

 ومو نردلا ةكا رشم ىف نسلذا كلما :للتق 1725 ةنسو"> الأم 20 0

 تناغر ماتا هقتاع ىلعنخا نرتسنسك وا ريزولا نا ريغ ديدجلا ملاعلا يف رامعتسالا رما

 ماب جرا تب اساودك دكا يومك قاع _ليقلا اذه نم. فاطسغ تالف اتم

 ظ حاجنلاب للك يذلا لمعلاب .رشوب تاونس عبرا دعبو
 ”اجوسا ةمدخ يف لخدو ادنالوه ةمدخ توينم مك احلا كرت ةنو الا كلت ي

 ١1717 ٠ ةنس رخاوا يفو ٠ اك ريما يف ةديدجلا” مت 1 0 را

 ةنسلا نم طاش يف اواصوف ديا ا نيدو نيجوسأ قهالا
 ندا وجل ةررسا نق 1و ةركرولو - انج كام نقارن ررالد سلخ لا ١

 اوعاتباو «ةنجلا لخدم» نيولنه سار اوعدف ديدجلا ملاعلا يف اهوار يتلا ن رك امالا ٠
 تالالش ىلا ربنلا ىلعا ىلا يبرغلا جيلخلا فرط يقتلان مارال لك كرولا

 ةتس دعب ىلع ءانبلل ةحلاص ةعقب مم اوراتخاو ٠ « ةديدحلا جوسا» ع1 ني

 ” ثل2 يذلا ريثاو نصل ىلع ارقلطاو *:كتوييو انصح ابيف اوداشو يللا نم لالا
 ظ سوبا ةكيل ماركا نايتس ملل

 دوعت ةنيفس لك تناكف ٠ دايدزالاو حالقلا نقارم_ يف ةيلاجلا كلت تجرعو
 | 11 تمارا دكنلا لال قاع فم وابذو نيرجابلا لاطو فك ىلوختسا قا
 | ا كلذ ىلح كلذز ٠ قيرجابلا لقنل ةيقاك نفسا دعت: مل ىتحاةوجأ للا ىف نينجوسالا



 15 1 تامالولا خيرأت 0

 ا ع مح م اا طال محل ب جما ع يح ا عل ا 0 ل10 0 0 هذيل 21111111110 ااا ا ا ال ل ا ا شا

 0 ءاسدزالا بسسل ةلثاع ةيام رقتم ,ّضفو ىلا ةرم ترطضا لقنلا تاك رش 0-8

 قح تمتراو تهرو جوسا ةرمعتسم يف ةديفملا لامعالاو ةعانصلا 2 دقو نفسا

 ديدجبلا ملاعلا يف'تارمعتسملا رئاس تقال ١
 ريوالد ةيلاج نم ةديدحلا م ا 0--

 ليما ورم ناتع ةلاسر انايتسرك ىلا, تنك ةكاطلا قرا ا

 ملف نويجوسالا اما ٠ ادنالوه ةقطنم يف ةلخاد يضارا يف نييجوسالا لوزنل ديعولاو

 مهترمعتسم قاطن عيسوت يف دامتجالا ىلع اورباث لب ديدبتلاب اوابع الو كلذ مبعرب

 نصح ءانب اوديعيل ةعامجمل سراو يدنالوبلا مكاحلا كلذ نم اتساف مهنوصح ةيوقتو
 1 رضب كلذ نا نيمعاز نويجوسالا مبم و لفسا ىف ميدعلا وسأن

 5 اللا 00 10 لا 0 ةريزج يف ا ا داشو

 5 0 ريوالد يف ةرمعتسم لوا داحلا يف لضفلا نا لامجالا ىلعو اضيا هل انكسم

 ا حوسا ىلا دئاع

 كنا نول 7 عم برحلاب ةديدجلا دنالردن ةيلاح تكششأ ١14٠ ماعو

 كرخلا ىلا حوشحلا يزيتك ىندالا نسدبلا ناكس دونبلا نكي ملو فا 0
 قرعبو اهلا ةلئاقل نم 1 واتسا كلو ظتيكلا ىلا ودلال 30 اولموع ولذ

 3 دوله ريعف ٠ مهضايخ ن رع عاخنلل 1 1 يدعتو قوقحلا
 لهفة وبذو تاعوزولا :اوقلثاو لوقحلا يرهق تطأ د نتيتس ىلا يذرجويأ

 ما ىلا مهعارسا الؤل اكسب نوشطس اوداكو ةنيذجلا ماد 2 اوددهتو و حاعنلا

 زميلو رجور رمالا يف طسوت نا ىلا نيبناجلا نيب لاتقلا سيطو يمحو : ةمواقلاو ظ
 + لاؤنلا ىلا اوداع مث 5 هرب ديلبن | رندارتك مالسلل هتمحمب و وهو و دنلا ب نم 'ش

 ناك بار انها 6 هعاتم ع ا اع نيالا نا تكلذو 3

 ها



 كل اهرامإ دن كر ويونت را / ا

 هه اوكعم 235110000190 90 00352502 3 م م م تح ع عل 5 و حش حا

 3 مك ك احلا لطف ٠ ايتخاو هفداص يدنالوه لوا لتقو 0-50 لوم 5

 اف لوتقملا لحال 0 ةيد اوعفدب نا اوضرعو ا ف لتاعلا ميلس دونبلا ىلا

 ظ مرجملا مادعا الا يدنالوبلا مكاحلا

 ةيدنبلا سك وهوم ةليبق نم ةرمزب اذا كلذ يف ةيراج دعب ةرباخملا تناك املؤ
 نييدنالوبلا ىلا اولسوتو افوخ اومعترا نيذلا لحاوسلا دونه ىلع ةدايسلا تعداو تزري

 تحنس .دق ةصرفلا نا 0 مك احلا ىارف ٠ ةرمزلا كلت ىلع مهورصني 54

 تفشنك او ربنلا تربعو نتاهنام نم ةسلخ تراس دنجلا نم ةفرف لسراف ٠ ماقتتالل' .
 ا” لا ل عيسلا ا رابعلو البل نويفتال لاةطماتسات هوتيل حفلا
 نك ىناوللا ع سلا تساند ايف كارح ال اثتج مهنم هن ناك ىتح ريفا يحتل

 .. نآنح الو ةمحر نودي ربنلا يف مهوخرط نيذلا دالوالا الو ةمحرلا نسلط نتن

 اد ا ماو طع الامس هبي لباس ريت اوس سا
 جارحالاو لاغدالا يف اوقرفتو ةريغص رش ىلا اومسقناف ٠ نيبدنالوبلا ىلعناوع“

 000 0 وللا ارعاطتسا ام قوفلتيف 1 اع نومحيب اوناك قسغلا ميخيرناك الو

 اهدافحاو اهربص عم ةنك اس ةريهشلا نسنشته مادم تناك و ٠ ناكشلا نم هنودجي نم. .
 ادلو ادع أم الئاع دارفا رئاس اواتقو هوقرحاو دونبلا طاتحاف كيناتسوه يداو 9

 ١ ةيح اهوقرحاف يه اماو رد

 000 ا انط نتسرتتا نم قفين ناح نيس. ديلا

 0 د دعم نع ٠ ريوالد عضخاو يزرجوين ىلع ةقرفب فجزف

 ملسلل ةرافس اودفواف مهتوق ت تاحيضاو اه هقينبلا يلغ شونيزكا يفو دنابا نول يف :

 ؟ 48 دنس ]© + يف مادرتسما نصح يف هتدهاعم ىلع عقوو هطورش تمت يذلا.

 اجر ناك .هناف تفيك مكانا قناع ىلع ىقلتق.ةلولطملا ءامدلاو برحلا كلت ةعئت اماوع



 ١16 د لا تانالولا خيرات ٠ ا

 ك3 333 ةذتكيتيتتفتل 00000 الا 210101010101 0 ااا ا

 طا يفر اهلل < ودخل مق 05 تحضا دقو ماقتنالل ابحمو ايساف

 ةدهاأعم عيقوت ىلع نيتنس رورم دعبو ٠ هعالخب نوحاب ةيمومع ةضرع أوعفر حلصلا

 ةمأ - ةطاستس. يرطب هناكم تضعو هند لوبا 3 00 201 ملقا

 هل انقدم سونايقوالا ىحضاو ةنيفسلا هيف تقرغف ابوروا ىلا اعجار راسف تت

 ا ا رخآ هو ايردم ايدتحو انيما اطيشن الجر ناك تناسفيتسا 0

 نع فونت ةدم 2 يقبو ١1141 ةنس رأيا «١1 يف هتفيظو ماهم ملتسا ٠ دئالرذنوين

 دونيلاو نييدنالوبلا نيب تالصلا نيسحت همامتها هيلا هجو ام لواو ٠ ةنس ةرشع عبسلا

 ماثوو مالسب اوشاعو نابعشلا نماضت دقو ٠ حجنف نيقيرفلا بولق نم داقحالا ةلازاو
 قلاحت اغار يشيوةتاسم نا ىتح مهحلاصم ىلع داحتالا َتَلَذ نم ريكا

 كلذ نم ىمسأ وفرش تناك تتايمسم دصاعم نأ 000
 ةراحجت ةركتحم دبعلا كلذ ىتح ةيدنالوبلا ةيبرغلا دنبلا ةك رش .تناكو

 ةيعصوو © تادريس 5 نم ىلو ك1 ةنبلا يف راكتحالا كلو 3 لب الردي د

 نايعال كلذ ةدئاف تدب  ىتح ةليوط ةدم يضمت م اف تادراولا ىلع ة ةيكرمج ةفيرعت

 [ةقروبوم) ةديدجلا مادرتسما ومن نا ريغ دال ةيذن الوطأ ةرمغتسملا لاوخا 00000

 «دنالردنوينو دناكناوي كالما نيب ةلصاف دولح تعضو 5٠ ءاعو ٠ أئيطي ن ناك

 1 قت يتارسو ندع رب ىلعزيلكنالا ةرطيس نوشخي نويدنالوبلا ناكو

 تا 0 قلم تناسفيتس مك احلا عمتج احلا عمتجاف ٠ ةديدجلا مادرتسماو : جناروا نصح نيب

 نيب لصافلا يقرشلا ا عضو 0 تارواحم. كك درفت راه يف ةشرشلا

 دنبلا 5 ف تأ ربهتجما كارت قافتالا 5 ىلع عقوو اكاد كالماو تايالولا

 مكيلاب كلذ تاباق ارتلكتا نا رق .٠ ”انئالوع و رز وو ةيدال ا ير

 : 2 1ك



 55052 ا كروتونت 1 |5335

 1 لال ديتتلا وبا ةرشتم نم [وس يت تتانفتس دعي علو

 كلمت ىلع ضرتعم نم مق ملو ٠ ةرشع ىلا دحاو ةبسنب ادذع نييجوسالا اوقاف
 ترخمو ةديدحلا مادرتسما نم ةيدنالوه ةجراب تعلقأ ١ ماعو ريوالد ادنالوه

 نيويدنارب نم لايما ةسمخ دعب ىلع يبرغلا ءىطاشلا يف امتاسرم تقلاو جيلخلا يف
 نم ابرج أف أولعحو رب 0 اهوعد ةعلق كانه اوداشو نالا 00 تع

 ةعاو نم هب رغم ىلع ل ويحوسالا ربظو 2ع نالعا 4 ةياثمب كلذ دف يدنالوبلا دنحلا

 نود لاحو هظيغ مظك نا مك احلا نا ريغ مرضت نامادصلا ران تداكو مهئادعأ

 عفرو ميد يبدع ال ويلا 6 محه ذندنع ع ةعاق ءأنب ام نا ىلا كلذ

 مهتعأو قوق 2 هنأر

 00 ا تدر دم الا ليوط نكي مل راصتتالا كلذ ناري

 000 نإ ة|سفدتم مك امبلل تسواف. :٠ ةمواقملل اتيت تدجو كلذب اين ل ةيدئالوبلا

 "88 ةنس'لوليا ربش ىف كلذ متاف ريوالد الخاىلا مهرطضيو مبليكب نييجوسالل

 يب رخو ( ةييذحلا حوسا ةريعتسم ناكس يواسي دسملا اذعو ) يدنج ةيايتس راما

 لاكمال ىف نكي ملف نويجوسالا. اما ٠ لِضاك وين ةدلب-ىف اولزنو ريوالك حلا 00

 قاع ا ريسأ'نزير مك احلا عقوو لوأتا ممل بحس ييصي ريلل

 10 رز ةلبم نييجوسالا اوطعاو هماقم اراتيحو. نسجلاب هولماع ل

 ل نع ةحربلا الا تيان نيكل ملا ةزوح يف ابك تحضا يتل | ميتكاقلا

 نب ةرشع نا 2-006 +

 000 1 13 كترثت موحوسالا ىلع اخلز_تناسفيتس مكاستلا ناك ال

 توج مل يتلا تاب ايلا نوقشري مادرتتصههبن ماما انريطت 0 ١

 املو ٠ نولتقيو نوببنيو نوقرحب مهت داع بنح دوزبلا ىلا مثينقف ١ ل ذي اريث أت



 كال 7 ب« ةدحتملا تاداالؤلا خيرات "ا
 0[ ال ع ا ا ا 290103 060 00 8 3 ه4 اا اح 60 ا خا ا ا ا ا ا اتم

 نيرعاص 00 ا وملطف بع رلا ةونيلا ىلع ىلوتسا ةنيدملا 0 ةيدنالوبلا دونحلا ل

 ظ ظ نانحلاو ةقرلاب مهلماعو تناسفيتس مهب قفرف

 اون ل ةدم ةديدحلا جوس طوقس دعب دنالردنوين عوبر 7 مالسلا ميخو

 ابمساو سبوسيلا ةدلب اومجابف لاتقلل“رتسلوي ةعطاقم دونه درجت 157 ةنس يف هنا ىلا.

 مهتروث عمقو مهيد اتل مادرتسماوين نم ةفرف تجرخف ٠ اهوبرخاو تي نال
 اهون د0 حلولا ىلا .نونكتالوبلا ةينقعت جارحإل يف نيلعوتم ميمامأ نم )|

 نولسوتي دونملا عرش ءاتشلا لصف ىثد الو مهقيرط يف هوفداص لجر 5 اولتقو
 تمربا رايا يفو كوالا نوناك .ربش يف .ةنده اوحنمف للذت لكي ةمحرلا نإ
 حلصلا ةدهاعم

 امو ٠ ريوالد جراخ هتبالو ةيامح يف ةمج تابوعص تناسفيتس مك احلا دجو دقو

 ليالتسلا_ ملاعلا يف. ةريغصلا ميترمعتسم لا نونحب اه وارزوو جوسا ةيرك» 00

 دفا رح ١ وقع كلابه ناك ٠ ابيصتغم يدبا نم اهعاجرتسا ىلع لامآلا نوقاعيو

 ب سالو تلك للا دناللراث نم ويش فول و
 جيلخو كيساش نيب ةهقارلا ن لا لك ا 0 م 0 نم هل ةحونمملا ةينود ملأ

 ةذأب عدا ا يلكيري رتسملا كلذك و *”ايفلدالبف ىلا الامش دتمتو ريوالد
 000 ىف 'ىبرغلا اهيخت تعسو :تيكتكيك و دك 0- م جوسا

 نينع ريثو ةيرغلا اهدودح ندب كالمالا نم هل ايفان ناك ام لك توا 0 ١

 هذه لكف- جتاردا تروف ىلإ اموخ جن .كيدلمت 0

 نع ةيدج ةجببلب تيك 0 0 رح تناسفيتس زك رم تاعج رومالا

 ملعنال 5 1 4 هوباحاف دن الرذدنوبن و

 ملا طاع 57 توغتباو 0 7 ةيدررلكمالا: تارت 2



 دك# اهراعتما + كرويوم 0 ل
 0 و مل 4 33633 10131 111 1143 111113 11111: 111 11 11 ةناسلاج 01808378038: 7181861480800 0566 6 تجر تو و رم مج و حيو اح احح و

 هه ” 27 0 / ٠ « «٠ ءا ا ح تا 7 © .٠

 ةيدن ال ويلا هذ وسلا عماطم 76-1 ادح ةقيقح 0 ىلع سارصلا تنال بدبملاو

 طا طحتا ن :د حضاو حبصلاك قرغلا أو ار نعل يل لحات 0 0 0

 تلاكو ىلا العال قف اررو كتل ىلا اولاق أريج ءاعتراو

 ىرخالا ىلع ضافتتالل بسس نما امهادحال ا ملو 2-7

 ىقودلا هاخا حنم يل ىناثلا نملراش كلملا نا 4 ءاع لوليا رهسش رسع ىنأت 0 ثتدحو

 2 2 0 . 8 0 . ١"
 اورد ماس وك كاسل نم كلمت امهالوا ٠ ديدحلا ملاعلا ين نيتعطأعم كروت فوأ

 ران كلذ عاري لوءرزوالدو تيكتكتك نييقعقاولا ىضارالا لك لمثت ىرخنالاو ١ لا و ا ا ا 1 7" ّْ
 ٌ - دك - ول 0 |[ 5-0 - أل

 2 7 و ؟ 20 54
 رعاوش اأو تكتكتك يداو رامعتسا ين لضفلا عجرب. اهيلأ ينل لا اننالوع ةك زق

 هأاعف لب كلذب يزيلكنالا تن : لراسلا رشتس مل | هنأ يح هل قالا انتالوه 9

 ادادشسأو 59 وتع هسفن ءاقلت نم

 ترحبأف . حاحتحالل ةصرق 0 0 نأ لق ود هكالما ءالتسال ىقودلا 8 رسأق

 رهش يف نطسوي ىلا ت تلصوف اك ريما لا ا لاريمالا ةداشب ار ةرامع

 ,قياصملا نفسلا تربع 5 ”/ يفو ٠ مادرتسماوين ةنعامل تمدعت مث نمو زومت

 ردك نأ لقد ٠ عزت ناك درب ىف زيلكتالا ركعو دتقارك حي يف كش

 نم دقو مهءاحف ٠ دنليانول 1 اولتحا دق :نلكتالا 0 اهدنا نم نويدنالويلا

 ىتعم نع هتمدخ ىف انيما 33 يدلا تناسفيتس مك الا قا مادرتسماوين

 لك يريلكتالا لاريمألا باجات - انس وا اغوتم ابل فري ال ىلا لا
 ايزيلكتا دع ارتلكنا ةموكحل ملستسا نمف ةنيدملا مالتسال انتج دق اننأ ةئيكسو وده

 انعفادم تارك تامغن هعسن ةمواقلل هل هسفن تلوس نمو يزيلكتالا قوقح عيمج لانو

 لاقق ٠ هلمعيحب ام 7 تاغقانملا هق تناك مادرتسماوين ةندم سلجم اروف م ”اتلاو

 ا[ دما اهب ل األ اَنع ةقادلا قحتبم ل ةيفئالوبلا ةكرشتا قيل



 1 1 ةدحتملا 00 وا 1

 لا الا تا وحق للنت 3 . : تابثلا ىلع مهنحت ناكت كا ا أحلا

 قندح يف برصي 1 تاك# ف 201 ١ ءاضعا روصحيد اع من هقازمو يزيلكنالا

 ىلع عاحشلا - 6-5 مغر 3 اريخاو ٠. ةمواعملا رما 00 نم دنحب ملف درأب

 ةطرأخ نم مادرت يسم اوست ةتالح 7 100 ةنس تلوانأ ريح نعال 0 . ميلستلا تا عيقوت

 قع [نرنسا:لوذتت تلا ةسدملاو:ةغلقلا قوق يديلكتالا 'ملعلا نيخو كيلا

 يملا ع ىعدب وهو جناروا نصح ميلست كل كلذ كمعو * كول ف ىلا مادرتسمأ

 0 ند ريوالد 00 ملس لوا نيرشت ةرغ يفو لولبا ؟6 يف كلذ منو
 ملاعلا يف لوطلاو لوحلاو ةوقلاو ةوطسلا يوذ اوحضا نيذلا زيلكنالل نييدنالوهو

 ةيبونحلا جروب دودج نول[ قراها قوش لاق 5 3 قمح ١ مهملع راصاوديدحلا

 ب هج عل مصل

 احر تاون :لالتعلال يييلكنالا لوطضالا:داق يذلا سلوكين هرشتر لا
 المغ كلذ ناكو هتنالو دودح ةيوست هرشا» لمع لواو ٠ كرونؤين 0

 َنلراتس]رال ١577 ماع دنمتحنم دق ٍدنابانول لك تناك و ةمخ نعاتم #0

 محد ىلعو + .كلفص: ةمطاقمب نالا فورعملا ”مسقلا ةيكلم يعدت تناك تيكذكتل ١
 نقوكنت ةبيتعلا ةطساوب كرو وأ قؤد ةئارب لام ديقت نمادب النك © |

 عدا د يلا لات را نضخام ام < لإ



 ظ ! 0-2 5 سول كزوبوبن 0 | اإ/ «

 وو ا ا 1 ا 3:1 1111 ص000 5 هرم تحور رو هوو نو 6 ل ل 833183133118004 1 ل يو يصل ا يع ع ا

 هوداس ريت تبتا لتالف ضب كلذ نع جتف + .ءاتصأ هزت“ ملف تيكا

 يقرذلا بونحلا ةبج نم تكفا

 ادع نا كنا مرداس كعمل ردو منع :يلكتالا يلوتسي نأ لبقذب

 ترتاك جروج ريسلاو يلك راب درولل رارالزد يينلع مررت نول فلولا را

 نم اهيلع اهك احاهابحاص ماقاو ةلقتسم ةيحان تلعج ىلإ لب كروبوبن ىلا امض رصي مل هذ

 مث نمو ٠ كرويوينب تعبتاف ةديدجلا 0 ىعدت تناك. ينلا يضارالا اما ٠ ايينبق

 دال اك فات ل بارك ك 16

 مهتيرح ةبجل ةمج ديعاومب مييلع كف ةبادب يف نيلهالا زيلكنالا عدخو

 ا كد ىلع امان انيلست ميل اويليغ ايلينل الهرش ميلا مانلا عيديات نيلعاج ةساننلا

 "رد ىلع اولصح نا تاريهو ءةببوقرعلا زياكنالا ديعاومب اوعدخني.:الان هبل تناسقيتس

 000 لس وبل رن ديكنالا نأ نيكو. ٠ يرتكتالا كلنا الوم
 د كالاماالا يوذ نان ىتح +, عيقوتحي مهودحيو :عييلع اوطغض مينا لب سي ل

 0 اع عفدو يزياكنالا مك احلا 5 ةديدج عيبم ا دخا ىلع اومَعَول

 00006 نم سات ال ان نحل تناك كلو ٠ ةيزيلكنالا ع ماطملا تدعو 2

 0 لبقتسملا يف مهياع 0 يتلا بارض

 فلس نم ةربخ لقا لا ل فو ساو اي اد ماعو

 " كرويفوا قود اهراذب ىقلا يتلا ةدسافلا يدابملاو اروجو افسع هنم رثكا ناك هنا

 . ةيحاحتحالا ”مهضئارع اومفرف ىوكشلا يعل ا نيل: ىلع فايف ا

 000 ب نرلخأللا ريت دقو .نضفرلاو ضارعألا تابوقف ةيباجيالا عجارللا ىلإ

 00001 ىلع ىدركتالا احلا ناوج ناكف ٠ يبلع تض رف ىنلا لا رضا
 يح اهم قل انريغ عض اق فاك ربغ ةرشال ىئازشلا قنات كذا هلولا يحتل

- 



 0 -006 هسا تالا ١ ظ

 0 8 ا 8 4 0 6 ال 3 ال خ 8813 310 ا 3 ال الا

 0 ل ليسمع

 ادحا ناب طق عمسي ملو٠ قافتاو ماثوب اعم اوشاعف ادنالوهو ارتلكنا ورجامم أما

 ” ىف اك برحلاب اهاتلود,تكبتشا ابل هنا ىتح ٠ شالا هو ىف هما

 طدرو 0 نضااوإب يطرب رمز نيب ا مر ىف نحمل ناك هيه

 رمعتسم هتيكلم كرويفوا قود نالعا ببسب 1534 ماع اضيا اتيراجتو ٠ مالسلا

 ا لا رب ام اك ريما يف نيبعشلا,_ نيب ثدحي ملو كارل

 - اسنرف تلم .ىرغا ىتلا :بررحلا :ئهو 177, ةنس نيتلودلا نينا تشن يتلا ةثلاثلا

 تلد. ديدجلا علاعلا ىلا تلت دن عراوا ريعست ىلع ريلكتآلا كلم يناثلا سلراش
 ثدحو زومُث ٠ يف نتامام ل الضو اك“ | ىلا اريغص ولتسا ناو ادنالوه نأ

 ةم نكي ل ةيددملا نوصحو نابع لج 7 همئانو ايئاغ ناك كرويوين مك ا

 يح تلال ندا يدنالوبلا لوطنمالا ب لوصو نخلق "3 ٠ اشضوتت با

 رثالا ىلع اهتعيتو ٠ ةمواقم نودب اننا ةتييلملا ف تماس .ليلق :دعبو ةنيدملا ةعلو هل تملس

 نم تدتماف ال ةطاس تداعو كن لل راد وزن مس ثعناق ٠ رو الدو يزرجوين :ئ

 دئاليرام ىلا تيكتكتا ١
 يدنا ٠ دمالا ردع رولا لالتحا نم رثكا نكي مل كلمت كلا

 حاصلا لعل انف ءاربا دع يناثلا ى 9 كلملا يزيلكيالا تنايلراملا ف | تل

 نايا 0005 م ةيححل م ىرخالل هل هلود ل اك عاجر أ ةداعلا بسح ايطورش 8 ناك يبل 1

 أم ىلا كو ا ع قوفح تماعولا تاكا ا كورلا تعحر ل برحلا

2 

 ةدب الح ةءارب ىلع هيخا نم لصح ةئياث ن 6 ىلع هقوقح دطوب ينبع

 ملاعلا نم نويدنالوبلا بحسن 00 كم ةءاربلا يف درو ال ةبثم

 ىلا هيلا يك تداعو كرويوين يف ماكحالا يلون ىلا سوردنا داعو ديلا

9 
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 نا هى

 ليبق

 ةرعا ليلا
 ا
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 ١7 رو د 00-7 2-08

 اة 0000 عع ا ع 0 عم ع ع ع وج

 لهاك تاقثا نأ يح بئازغلا تدارو لب 700 يف هيلع تناك 2

 لسراف مك احلا ف اخا اجايه اوجاهو ىوكشلاو جاحتحالاب مهناوصا اوعفرف ٠ نيلهالا
 سلجم باختتاب نيلهالل حمسي نابو فقوملا ةجارحب هربخي كروي فوا قود ىلا اباتكأ

 قاقشلا داجباو لقالقلا ةرثك ىلع ثعاب اذبك اسلحم ناب قودلا هباجاف مهل باون
 ةعركشلا حاعزا ىوس نيلعالا ىوكش نم دصقي الو :٠ زامدلاو بارخلل ترَوُمَو

 000 دولا رف اذكحلاو ياعلي اكن كقلا عت جرم عرب السنا لابلا

 موتلاض ةيرحلا مهلين ناكما ىلع ليلد لقا مبل نكي ملو ملاظ مكح لاقثا تحت
 ةدوشنملا

 ىلا عاطتسا ام كروي فوا قود ةطاس عيسوت ىلع الماع سوردنا كا "عوام

 1 ةنس يفدنا قل ا|محرش لوط, تاضهانمو تامواقم فداصب ناك 5 ا

 سفن يهو نب ميلو د رم يف ةعقاولا يض ارالا كروب فوا قود بهو:

 ةلوه بلع الو * نويدنالوبلا اهابا مهصتغا من * الق نويجوسالا ابلتحا يتلا يضارألا

 تعبتاو كرويوين نع تلصفناف ٠ زيلكنالا ةزوح يف تلخد رم امك 9 ع

 000 للا ل تناقل ريوالد تانطاتع لع نلت ابباكش ناك لا اناهد
 ١ ظ 3 ةيلهالا

 ناحنود ساموط مكحلا يف هفلخف ١18 ةنس را 0 ةلمد تل

 ةدم باون سلجم بلط يف نوحلب نولهالا كفنا امو بهذملا يكيلوثاك. ناكو

 سوردتتا داع املف اريثك كلذ يف مهحاحلا داز ةريخالا ةنو"الا يفو ةنس نيثالث
 ' ددرتل دارو 11 ىملاف الار اناثتلا ينقلا خآرط رسب نأ كروي فو فا 3
 تنحي اذا بئارضلا ةدايزب , اعبط لب ةلادعلاب هنم ابح سيل كلذب مبل حمس ليوطلا

 | ىلحم فيل تب ئعسي نا هيلا ضوف ايكاح روكذملا ناجنود نيعت امو ٠ دالبلا ةلاح
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 42١ لانا 1 هلو"

 «  ١ ةدحتملا تابالولا خبرات »
 جيا

 مح ع عا اا ا م 4210 هو حا و جوج كوم ام مو ع لوح ع وو عج ا حا وول ان حم ا

 زاف نتابنام لالتحا ىلع ةنيس نيعس رورم دعب انكهو ٠ كروعون قا

 ةرادا يف مهتك زاشمو ةموكحلا سلجم ىف مهنع باون باختتا_ىج ىتلا حي 0

 1 ماكحالا |

 سلجمو يلاولا هالوتي ةيالولا يف ىلعالا مُكَحبلا -نابوه سلملا هررك

 نيمرحملا ناو ٠ تاباختتالا 0 تيوضستلا نعل كلف ىذا ناو : بعشلا م

 0 ناو 0 0 2 هل قرا مكمل ريس ا ع ةقداصمو.

 هأف رأاو ةحارلاب عحلا ىلع هني اعلا 0 نم ك ع | اتاني ي ::دلا 0

 اوعلوو ةيدنبلا 0 1 ءامعزو اينيحرلاو كروب ويل 2 132 هرصتح 5 2 انك

 ِتباث ملس ةلعا
7 

 ناصهر راصف ١ :لود سمح بم د ةليوطلا برحلاب 4>بنشم ا تناك و

 ضاقتنالاو ةدهاعملا كلت ضقن ىلع دونهلا ء ارغا يف مهدبج نوعسي ادنك نم تيورجلاا

 ىلع ةر وت كلل ةدهاعملا تتثو اعايض تبهذ يعاسملا كلت 3 نكلو زيلكتالا

 هارد كالما ىلع ةراغلا نويواسر فلا نش 1 ة4لب 4 يتنس يفد ٠ ةليطو ' نيس

 اواشنو اورحد م 1 4 و ريالا

 دقكو أملا ىتح نوك ىلع.نهريو ١45 ةنس ارتلكنا شرع كروي فوا قود ىشنرا 0
 ركل يلم لع ع كلل ةكي را تما اند رع نوفلخيو مهد وبعب نوثكي

 رومأب ى فيتارا غنمو ةظهاب بئارض نيلهالا ىلع ا- ضرفو ةبك ريمإلا وال

 امناكسو تارمعتسملا تباتتا يتلا ةفلاسلا ملاظملا لك اهدنع نوهتأ ا
 "فا نم نام وت لك ىلع كا سورا دنومدا نيعت ا 145 ةنسو
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 ١74  7زيلكتالا مكح تحنا كروبوينا 3

 كروبوين 5-5 ىلاوت لق 8 5 7 تحن ا 0 لخدت نا هينامأ
 ةيمها تاذ ريغ اهنال اهليصفت ىلا ةجاح نم ىرن ال روما كانه ترجو نوددعتم ماكح

 ةلواحمولئابق سمخعم ةدهاعملا ديدجت مثزيكنالا ىلع دونبلا ضاقتتا اهصخا ٠ خيراتلا يف
  مهاعسم طوبحو ةيمسرلا مهتسينك لعجو ىرخالا سئاتكلا قوقح ماضتها ناكيلكتالا

 هل ةيمها الو هحرش لوطيام كلذ وحنو كلذ 7

 دنك ا كانتنورف ةدايقت كرويوين ىلع ١1945 ةنس نوتواسنرفلا راغ دقو

 00 فاست رذلا اوموافو احرك د زال ةدهاتملاو وطقم بس دلكنالل دوتيلا راك

 ةدهاعمتمرباو الاحاهرازوا تعضولبزميلوك املا برحب ةفورعملاب رحنا كلت ةدملطت

 رم ىلتو رياوهو ٠ 00 ىلع 5 تنوماب نيعت ةيلاتلا ةنسلا فو كوزير

 كو لضفا ا اكد كمالا ةنصق يك ا و ةدسح لاصحخ هوو

 نم مسق ىلا ا ا

 0 5 كحل نيتعضاخ“ ريشمه وينو نسسوشتاسم تناكو :لكتاوب

 درج ةزولا مكحلا يف ةروملب فلخو» امبماكتلا يف نيتقتمم اناكف دنيا ل

 دق يزرجويت وك الم ناك دحاو ربشب هلوصو لبقو 17١ ةنس كرويوين ىلا لصوف
 ديدحلا مكاحلا ماما نم تلازف يزيلكنالا حاتلل ةرمعتسملا يف : مهقوقح لك ا

 | ةدم - اتيقبو عزانم الب همكح تحت يزرجوينو كرويوين تحضاو تابقعلا لك
 | لا سلا نع نسا نت ل ناك اع هجري 171

 00 1015 يلا كزويرت لسمو قرشروك- دروللا نيكراشلا قو >0
 سلا لال[ نرش“ ةرمعتسلا اهضتقت تاحالصا قةفرص لجال لادتلسو لالا ا

 ل هنأ ناجاف مهاردلا نع ساجملا "1 حالصالل 5 ملو ٠ نوملعي ال

 ظ انما كالا نيبعازنلا دادزاو < ةكلملا نذ ات ىتح كلذ نع هلأسي نا هل قحب

: 

 ا



 اله «  ةدحتملا تايالولا خيرات 0
 1 ا م حمو وو نكح 0040 لعل اج

 هه

 ٍاخلاا مقاقتف ٠ سلحملا ءادعا .رصانف مك اخبلا اما + نيبزح ىلا بسشلا مسقناو ىو

 فالخلا ةيهام يف ثحبلاو يرحتتال ادمتعم هنح ةكلملا تدفواف + رايشلا دادزاو

 طوماقاف بعشلل هبلشو هتفيظو نم هعلشف يريتروك دروللا باكترا هيد تس"
 هولسراف هدلاو يعن هدرو ىتح هنم هوجرخي ملو نجسلا يف هوجزو هيلام ىواغد هيلع-

 ةاونلا ذبن دينو ةنيدملا هقوقح نم طقس ثيح ارتلكنا ى

 لل كرودوما شيجمضنا هنح ةكلمل برحب ةفورعملا برحلا ىحر تراد ايلو ظ

 ىلع فحازلا ش جلا ىلا عوطتم ةياناثو فلا مضناو ٠ تناكتاوس 0 ةيدنج ٠

 3 يثرش ىلا ل نسبا قضوا 0 ةهنس ءاتش ىف الان

 الث كلك ىلا هلوصو نوعقوتب اوناك يذلا يرلكتالا لؤطسالا نا 0

 . قوصحلا ةنجاهمب هل لبقإل دئلكتاوين لوطساو © لاغوتربلا ىلا لسرا 0

 كوويوين تمدقو ٠ ةمغرم باقعالا ىلع يزرجوينو كروبوين قرف تداعف ٠ ةيدنكلا ٠

 عام هان ركور ريسلا رداظت امدنع كلذو اريادك وةدل اك

 فاكر ةاحنلاب اعمط رارفلا يغب 0 هناعقاولاو ارب موحبال سن 5 0 0 هل أوطسأب ٠

 - هنح ةكلملا برح ءانثا ارتتكنا ةنيزخل هتسفد امن ةرتكل غارت كرو 00
 ةيك ريمالا تارمعتسملا عوبر ىلا مالسلا داعف 171١ ماع اهرارزوا برحلا 1 ا

 8 بقلا تمضناف بونحلا ىلا مهناظوا نم دوئبلا نورجلاملا درط ةلسلا ان

 لاق كن عوبجلا راصو نئقزول تناس لئاق : ىلأ تمضناو الاهج كرا ١ ا

 ؟ تو ةليوبوت نكس رضع ىنبلا لف تت وما عاقل كنا عستب كلذ :

 ةرطخت دوو لت ةساعب كاتم تموياو 'ةروكذشمل لئابق تسلا ءانورو اني

 مكان نإ زيلكتالا يدبا ىلا نييواسنرفلا يديا نم ورغلا ةراجت اهبجومب لوطا |
 ىلا ةيرحب نم" يبونحلا كي داّشلا ىلع رئاوساا 1 4 راحت ةضرف كروبويلا

 ا 0 1 , , 0 ١

3 3 0 0 
 مر 17 1 زن . ' ع 5 ١

 1 7 ١
 ١ را -

 2 8 0 : :ج و 3
 ولحم - ب ٠

 "| ديم وم يو 2 1 سف 4" نإ



 4-2 ل كعب تحف كراويوم ا 101

 200001 ااا ا ع ا ا ع ا ااا 351316103 ا 43831883181 3 اا 1 ا

 ىلع ماق هسفن ةنسفن ناكملا يف نصحت ىنب تاونس نسب كلذ دعو . ةموقب ةراحتلا رصحع

 ديجولا *-١176 هنس لئاوا ىتح نصحل ١ كلذ يغبو 1 ء:راكنالا دنحلا نم رفن هديلطرخ

 لك ادا نويسنرفالا ائثس .+نسرولا تناس رهن ةرواحملا ّيضارالا لك ىف زيلكنالل

 1 ها هبزحب نم مول ءارطإشلا ىلع تذوب 00 2 ىرخاو ارغ أم ى ةتصح

 م وي
 ةلودو ارتلكنا ةلود نيب تادتبا دق ديدجلا ملاعلا يف ةدايسلا ى اع ةسقانملا تنأل ع

 ا ارق

 نارطضا ةكدف ياك و 19+ ةنب 05 رميا اة دك مك احلا فاخو

 نيب عازنلا مانو ٠ وكلما ءاكحلاو نييشلا نيب ئذلخلا قاد . سوسو

 يفةرحنوكت دئارحلا نا يف بغر بعشلاف ٠ تاعوبطملا ةيرح ىلع صخا خونب نيغيرفلا

 اوناكف مهرصأت نمو ءاكحلا أماو ٠ ءالغنلل ةرداغم كنناك ادأ مه |امعأو ءاكحلا ١ دامت

 ااا لا لل . ةللبلا ناكرا ضوتت كليكا ةيرحوزإ] ةنحي كلذ نمل

 ثدحاف ةمكاحملا ٍديق لعجو هيلع ضيقف .ىلاولا لامعا هتديرج يف دقتتا .ايفلذاليق نم

 | اريهش مادنم وهو ايفلذاليف نمنوتاماهك وردنا رضحو بعشلا نيب ةميظع ءايتبنا ةجضكلد

 | عروجلا > ةفينع تالداجم دعبو 170 ةنيس زومت يف هتمك احم ترحف هنع عاقدلل

 * ميل 0 اراصتتا كلذ يمماح اميظع ارورس كلذ بعشلا ميك ٠ هتحأس هءارس

 ايهد اق ودنص 9 0 ئماحملل مه ركشو مهح >اررال ارابظاو 1

 لنا ام اعبت مهوممأو مرعم نحسلا قب تن ىتح دينعلا ددع كر واوين يف و

 - ٠ 'ممال> ! ةضصويضفت 0 م

 اوادمو ةيماجالا هاللملا ف 1 اددع ا مهتم 5355 و امأك اطلس نم م هنخأ

 أاعيظف اايثمت نيالا

 ةقينع تاللمح. ةدع دونبلاو سكاكر هلا لمح عجموج كملا برح نوضغ فو

 لايق :عم ديلكمالا 0 ا منكلد كفار



 ١ اا ب«( ةدحتلا .تيانالولا خيرات ل

 عترو هباصن ىلا مالسلا داع ١744 ماع لياشال نك ةفلاحم تدقع ألو ٠ نيك

 ظ نمالاو هافرلا ةحوبحب يف نوثهالا

 نيب ةسداسلا تناك دقف اًئيطب ناكف ددعلا يف اهدايدزاو كروبوين مدقت اما ٠
 عاستالا يف دناليرامو اينافسنيو تيكتكنك اهتقافو ناكسلا ددع يف تاريعتسملا

 نم رثكا كزويوين يف ةيداب تناك دايدزالاو منقتلا رئاما نا ريغ نكسلا دل
 بصخلا يف ةياغ نك اماب طيحملا اهربنو نفسلا وسرل نيمالا يعيبطلا اهافرم ناف اهاوسا

 اديك] ارمأ كلذ تلعج نانسالاو ثعاوبلا.نم كلذ ريغوبمبطقنتو |( 0

 ابيلا رظانلاف ةنس ؟45 ابلالتحا ىلع رم دقو نتاهنام ةرمعتسم خيرات ةصالخ اذه

 ش0 عوام عا لعل

١ 

- 
  7كيل يبل -ح شئ 22222225511 222ج يي 0 ميل 11-225 بيي 1170

2 106 00 22 
 0 بح 5 دال اا - < ا 2

 - - 0 5 3 اا جمل 2 05 3 2 ا,
 را 1 11471 1147 27 >< 0 / 23 0 2+ 1
 ليا فلنا شيم تدلل 0 070 779 2 بيك 0و ع 1 5 - 1 3

 022 د تس تت حل 0 1 4 3 0 <5 ١
 ' اك 11 1 يح 1 0 ل 2 : 3 2 3 و ,

| 1 8 
 ب 5 1
1" 0 

 ظ 00 / 0 ١

 5 2” 4 53 ٠
 - بدك نازوتا »وو وج وج دوم عب مراسم

 0 7 كلا

3 

 1 وبس ودع حا سو مرطب

 -- دل اساء اسف
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 4-3 تكشكت 5 مالطا ا 78
 اهيل

 انتي يي 52323010-

 نم 0-1 ىنغو ةعانص وةراضحو ةراحت وءانب ملاعلا ندم مظعا تحصا لقو مويلأ

 ملاعلا ندم لب طقف تارمعتسملا نم اهريغسيل اهقبسو اهحأجن بيرغو اهمدقت طرف
 1 0 ل

 ح”ةيفوشلا تارمعتسملا تح

 هد-- له 7 ه1 خل سل سس

 رع عسأتنا لصفلا

 ظ 2-06
 نادم ايدل ىنلا ةعقبلا ىه تيكتكتك و13 ةنس تيكتكدك خمرات فال ١
 دروللاو ليسدنا ياس دروللا هباحصال اذه اهبهو ةيلاتلا ةنسلا يفو ٠كورو لرال'ثوملب

 ناك .ةريعتسم سيس انب الوه عرشي نا. لبقو ٠ مهريغو ندسح ناج رتسناو كور
 لأ د مردف نيج اوداشو تيكتكيك روج ىلا .اوهايدن دنالر رت فريال |٠

 مهدوذح ناب نيعدم مهدصل ةوق اولسراو ثوملب وين ورجابم مهيلع جتحاف ٠ حلاصلا
 2 ناك - ارغ اهنمو اهسقن دئالرذن ىلا لب طقف تيكتكنك يلا ةيمان
 5 ةيحانلا كلت يف ةعقب بصخا ىلع نيلوتسم نييدنالوبلا أوري نا مهيلع
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 ل ا ا 0 ا جا م51 ا ةه) 001كم كد انك اسك 0: بلا اح كم.57 ه3 م3130 ا اة 2 ب ان ا اش اح ال0 حطم 711 0 ا ع تملا ةددتتشتينفستمل

 ميتفس: تليصو الو ةيف ةتبراسو.تيكتنك ترن ىلا ةيريلكتالا ةلمحلا تل
 قوتي نا يديلكنالا نابرلا اهتيماح سيئر رما حلاصلا ءاجنرلا تيب ةعلق برقىلا

 اواصاو لب ديعولا كلذ ا نا ريغ ةيماح اران هالصا الاو ريسملا نع

 وحن دعب ىلع زيلكنالا لزنو ٠ اكارخ نودبي الو مهيلا نورظن نويدنالوبلاو ريسلا .
 وون يف ايش اني اوداشو.نألا درْمتراه ةنيدم عقوم نم لإ
 درفتراه اولتحاو نطسوب يرجابم نم ارفن نوتس حزن 17+ ةئس لالخ يفو

 ٠ 4 اح نبا بورثنو رتسملا اةكلا قم هك ةنفلا لد يفو ٠ دليفس رذوو رزنوو

 باحصا نم ضيوفتب بوحصم دنلكناوين ىلا 3 قداح لجر وهو ستسوشناسم
 + دال مدقت عنمي نآو تيكتكنك ربنجرخم دنع ةعاف ءانبل ةصرشلا 000 ١

 وتس زورتل مكب بسانملا تقولا يف اهوحنو عفادملا نم مزلي امب نصحلا ا

 عفانم وردت ولورا مرح 2 . ةضلا رك لتعم ب ربط يتلا ةيراحتلا ادنالوه

 مهدحو زيلكنالا ابمنغو انتكناويل ىف

 ةعقاولا را ١ ندقلا تيكتكك خبرا ىلا سدركيال 0 عجرتو
 ٠ دناكناوين يف رخا ناكم لك نم رثكأ دورلاب ةمحفزم تناكد سيب 00

 نيذلا لاجرلا ددعاما ٠ حالسلا يكاش لجر ةيام :ءبس ىلع فيني ام مهيدل ناكو

 نم لضفا 1017 ١ مهتجلما نا ريغ نينا غلي ملغ نيرجاهلا نم. برحلل نم
 حاجا مبا نمشيو مهددغالق نع مشب كلذ

 0-2 راح رع دوبل نحف 2 م ون رع ير نع 5

 كلذ نع !هسوكح ماما ريل نلسو ىلا ادفو 8 مهولتقو ةير اجت ةيزيلكلا
 ههيسل تيوو -  بيس

 ني م مهمزج نع ي غأاو فلعللاب اولبوتف عيلفلا مرجلا

 ةنيضكحا 6

 00 دلا مهو عا دونه ناكو ٠ 8 يلكتالا طلسم دونبلا فرتعأو 2



 0 تكشكتك ل : أم

 ا ا نش ا ا تح من اج الط اج ينط تا 1: هت ا اا ا ا ل ا 1 ع اع اك اعلا وو ماو

 ءاسملالاز اذ زيلكنالا عم ةالوه قافتابف ستسوشتاسم ةعاط يف اولخد دق سدوكيي الإ
 هدا نش تنما رب ماو نا عادلا د اذاكر نييانعلا يرق

 ناطبق وهو ماهدلوا نابرلا اولتقف ٠ زيلكنالا عم اهتدهاعم فلاخت تعرش تسنغراف
 مهودراو زيلكنالا شيج نم ةمذرش ةلتقلا تبقعتف ٠ ٠ كلب ةريزج برق ةيراجت ةنيفس.

 لاعتشا يا لاتقلا ران تاعتشاو دونبلا بضغ لجرم كاذ دا رحفناف ٠ مهفتح

 اع در شلل ريال ةراك مينا ولك مودا ولأي ار سعرك الفوع ركذاو

 0 ةيراحم يف ميعم داحتالا ىلع ساغيهوم ةليضو تسنغرانلا ةليبق اورغا مهنا

 رويغلا ينطولاو راوغملا لطبلا سيلو رجور رمالا كرادتي ملول العف متي كلذ داكو

 ٠ لبقملا رطخلا نم هرذحي ستسوشتاسم مك اح نياف يرنه ريسلا ىلااباتك لسريو
 نار كالا ةبلغلف ٠ دايتالاو كلاستلا كلذ لاطبا يف ىملل رمال
 امتاساسا عضو يتلا سنديفورب رداغف ٠ دونبلا يعاسم طابحا يف هدبج ىراصق لذبي

 هقذحب هنكلو هقروز علتبي ميلا داك دقو ٠ تسنغران جيلخ ىلا راسو رهش يضم ذنم.

 دودته كلم سوكينوناك تبي ىلا اوت راسو ءىطاشلا ىلا اماس لضو هتعاجشو
 يعسلاالصاومءايإ ةثالثةدملاز امو٠هيلا هوقبس دقسدوكيبالالسر ناىارف تسنغرأت

 نيشحوتملا هموصخ دبي توملا رطخل هتايح اضرعم هبعش ىلع دونبلا ةرما وم لاطبا يف
 ىلع ةظفاحملا مأودب تسنغران دونه دعوف ٠ هتلاسبو هتمكحب بوغرملاب زاف اريخاو

 نيل ميئابعز_ ىلا ندوكيالا لسر اوفرضو زيكتالا ممل ١

 نا لب طقف ضيبأ ةقادصأ ىلع انيدأ يتب هنا سيل زناغيهوملا ةليبق-ميعز اما

 نيجركتيالا ىلع مهترصنل يق ترايبغلا ىو مزلي ا انما لامر دل نب
 زيلكنالا ىلع اق ئاجلا زودت تداك ةلئاه ةعقومي ةونهلا عم م زيلكنالا محتلا اريخاو

 «ههوقرح | مهوقرحأ» الثاق 00 ام:مهدئاق :يلكنالا يف ماصف ٠ دونبلا ددع قولا

 َّ  1)ا ١
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 10010100000 ا ا لاا

 نك يف بييللا مقتزا ىتح ىتح ةدودعم قئاقد رمت ملف ةملكلا كلت مهعيمج لاجرلا ددرف
 قيرحلا نم ملس نم لك اولتقو مهولتقو مههاجت زيلكنالا فقوو ٠ دونبلا ةلحم

 000 مهرايد اوبرخاو مهونفا ىتح

 ٠ دالواو ءاسنو لاجر نم صخش ةياهتسو فين ن اكف اوكله نيذلا ددع أما ٠ ىرسا

 اتيمتحم .يكوتحإلا ةلينق. ىلا ايراه رفف “شوك اساس همساؤ سدوكيالا 0000

 ٠ ةفيفط مهتراسخ تناكف ةيلكنالا اما ٠ هولتقو هوكسمأف

 يف اوناك ابسفن ةليبقلا نم يدنه ةيامثالث عرسا ةعقوملا مويل يلاتلا حابصنأ يف
 جت يكس اوناز انف .ميناعب ناك رضْنلا نا نينا غهناتصا ةلحم ىلإ 00

 حيرال مهتاقاس اوقلطاو روبثلاو ليولاب اودانو مبس و ور روعش اوفنت ةقرتحم اماكرو

 ىلا اهنمو ندنلون قيرط نع كوريياس ىلا اوداعف زيلكنالا اما٠ حارحالا يف نيلفلغتم

 يف ةديدع تائف ىلا اوقرفتف ستسوشتاسم نم ديدج ربخ اهلصو دق ناك يتلا درفتراه
 سدوكيالا ةليبق نم ىقبت نم ىلع نيشتفم كوربباس يبرغ لاغدالاو جارحالا"|

 اديبع مهوطعاو ىارسا ةيقبلا اوقاتساو مهنم اددع اولتقف ٠ مهنم نيتيام وحن ىلع اورثعف ٠

 كالها ”الزنلاو نيينطولا نيب برح لوا ةجيتن تناكف ٠ سك وهوملاو تسنغران دونبأ
 .تدلخاف ىرخالا لئابقلل ةربع كلذب ناكف ٠ دناكناوين يف ةيدنه ةليبق رثكاو ىوقا '

 1 . ةنيكسلا ىلا
 قيضم يف دايفريف يف متف ةسعاتلا ةليبقلا كلت نم ىقبت نم ىلع زابجالا اما

 00 ربأ بصم نم يبرغلا ٠ ءىطاشلاب زيلكنالا فرعتل اببس كلذ راصو دنليا نول

 اونتباو كانه اونشف يبرغلا زيقاو دروفسلو نير ةمقاولا ةعقلا رظنم نطو لا ١

 * نفيهوبن ةنيدم 3 ةيادب كلذ ناكف ةرواحملا يضرالا اوتتكتساو اوكا ةَدَع

 ناترويبلا يرجابم نم ةرييك ةقرف نطسوب ىلا ارتاكنا نم تلصو لياقب كلذ دعبو



 انيإ

 28 7 تكشكنتك 1 1

 ةيحانلا كلت بصخو لامج مهعماسم قرطف ٠ تروبنفاد ناجو نوتسيا سوليفويث ةسائرب
 دحالا يفو + 4*١ ةنس ناسين ربش يف نفيهوين ىلا اوغلب نا ىلا مهريس اولصاوف

 80 ا لا دال بلك ليتل عيلرصو يان

 000 و ا ل اع بوم دج هر ري ةلسب تروبتا» عييت
 ةئيه مهني مقت ملو ٠ ةيعرش ةقيرطب اهباحصا دونبلا نم ضرالا ىرتشم ىلا مهمأمتها
 سدقملا باتكلا ةعيرش اوعيطي نا مهسفنا ىلع اول ١ عيمجلا نال ىلوالا ةنسلأ يف ةموكح
 اوقلطاو ةينيد ٠ سسا ىلع اهومظن مهروما لك و ٠ مهتيالول ةيساسالا ةعيزشلا وه يذلا

 ناك نم الا ةيالولا ةيسنج يف اواخدي ملو «ةمكحلا تيب» مسا ةموكحلا راد ىلع

 001 ا ضتاد ٠ عارتقالاب نوبختتي اوناك نيفظوملا لك و ٠ ةسينكلا يف اوضع

 يبناج ىلع عرازمو ىرف تو تال رع رجالا ددعب راصد هيض نييتع ديل

 دئلن :نول _قىيعحت

 ظ وعلا تاركعيسملا 0 أ قع ةئب اسيا تكدكنك يف يسايسلا مكحلا اما

 ظ تداع ا نكلو ٠ لاب لئاقتسالا ايل رطخ ايلفو لسيوشتا مران جيران الل ١
 لا عورنلا حور بمشلا يف تبد نيد الا ير و هيفا يت ا

 * اذالف رفظلا ءانتجاو كراعملا رامغ ضوخ ىلع نيرداق اوناك اذأ مهنا نيمعاَز لالقتسالا

 ١ اريلتتو ثالثلا ندملا نع باون درفتراه يف عمتجاو ٠ كاش ني نع نورا ا

 : عئارشلا اا ا طساوو يهو ةيساسالا مهعئارش يناثلا نا د

 000000 ل ىلو ةنالؤلا ةموكحل ةعاطلاب نبقلا ناكي حملا هرطرتشا اوك د

 0000 اك ةينيدلا نهانا ميمجو ٠ ابوروا ماكح نم هريغ وا يزيلكنالا كلمللا
 000 د, ضالا ةيرتكلا نوحي نم لكي ا فئاظو / لي 3 ْ هيا
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 0000 00 161510 00 ا 03303

 نفيهوين يتنيدم الخ روتسدلا كلذ لوبق ىلع تيكتكنك يداو ناكس لك عمبجاف
 - 0 كوربباسو

 تاخدو ١74 ةنس ةديدجلا 3 داحتا يا داحتالا يف تيكتكتك تلخدو

 دحا كونف 30 ةنيدم تعيتب | ةيلاتلا ةنسلا يفو نفيهوين اهبعم اضيا

 لعج نييدنالوبلاو زيلكنالا نيب راجشلا عقوتو ٠ 6-2 تعبتاو ابهيكنتمم
 نم فوخلا لزب ملو ٠ ستبوثناسي عب داعتالا ينظر 07 ||. تارمعتسملا

 درفت راه يف. تهكتكنك ريم كيتا للا تتانيقكجا مك ويلا ىفتنلا ىتح نيلهالا نولق

 نيب مالسلل ةنامض كلذ ناكف نيتبجلا كالما نيب ةيبرغلا دودحلا اررقو 178 سس

 داكو ادنالوهو ارتلكنا نبي برحلا ىحر تراد 1781 ةئس يف هنا ريغ ٠ نيبعشلا
 حاصلا دقع .يف نيتلودلا عارسا الول ًاضيا اك ريما يف اهتارمعتسم نيب اهريعس مرطضي

 تأاعف امناو. ىعرشلا كلملا هنا سلراش كلملاب تنوعا اكن ىلاةيكلملا تداع امدنعو

 . 52 ىلع لوصحلا يف ةبغرلا ةديدش 8 انال افلزتو اسحت كلذ

 الذ هيهات ةيركم هارب :زوص لس ا رثكتا لا الار ااا
 ءاقدصا هل ناك يذلا باشلا بورثنو رتسملا مهتمدقم يفو كلملا عيقوت ىوس أهصقني

 مدع ولا لولا سلراش:كلملا هادها ايتاخ اسبال ناك كلملا# بتم سا ا

 0 6 ةءاربلا عقوي ا هيلا كلملا ةلامتسا يف 2 0 ةددعتم انتاجي

 سيلا منوف رابجتم نعي لتت الو تيكتكنك' ىلا دفولا اهب داعف ابيف دحاو فرح
 ” ىتاذلا مكحلا.قح بعشلا لوخت يهو ابلثم طق:ةرمعتسم لتت مل.هناوانيس ا

 ” ىوس ارتلكنال سيلو ٠ بعشلا ديري امك ماكحالا يرجنف دييقت الو طرش نود
 نم دنت تناكف ةءاربلا' كلت بجومب تيكتكنك ةحاسم ام ٠١ ةيمسالا ةدايسلا

 ويب >>  يكييسالاسونابقوالا.ىلا امرغ تيستغراث وا



 ١84 ٠ تككتك الآ 2-0

 7 ات اا ا ا ا ا م لا ثم ي ا يي

 ةرشع معبرا ةدم تيكتكنكل امكاحب بعشلا هخنتا دق بورتو تامدخل ايدو
 اا 11 سلا تناكاو < يق ةنع ىتخو اراض ها دادْرت تناك و * ةيلاوتم ةئس

 ناكو ٠ ةناكتاويلا فارغا ناكم يا ين اهنم معاو: رثك !:تيكتكنك 'يف ةينيدنلاو

 ناك- بيليف ميعزلا برح مايا يف هنا ىتح ناكم لك يف ءاونلا عوفرم ماعلا مالسلا

 تةكتكتك .عوبر يف نيدئاس ةنيكسلاو مالسلإ
 رهن يف ةيعارش ةنيفسب كرويوي مكاح سوردنا دنومدا ىتسر 11770 ماعو

 ”ارللاب هرمي كورتاس نصح ةيامحأ ىلع مئاقلا لوم دئاقلا: ىلا لسوو .تيكتكتلا

 ىلادوعي نامك الومل ريخسوردنالسرللاقو هديب ارتاكنا ةيار حواي وهو دْئاَقلاباجاف هل

 .ةيماحلا نم ةبرقم ىلع راص الو هلاجر عم نصحلا وحن مدقتف سوردنا أمأ“ ىلا ف

 فقوت نا نصحلا لخاد نم دئاقلا هباجاف ٠ هروضح نم ةياغلأ نمضتت ةقرو ارقي عرش

 00 10 د ست كرون ةقوا قده كالنإ ذود نايا فرتعاو ةءارثلا مامنا نع

 يناثلا سلراش يزيلكنالا كلملا ةلالج نم ةعقوملا ةصاخلا ةءاربلا بجومب ريوالد ىلا

 هزوف مدع نم اظيغ سوردنا زيمتف ٠ كلمع ةعبت لمحت وا ةءارقلا نع فقوتت نا امأف

 مغر ىلع ةتنيفس ىلا مولمتحاو هوكسماو نصحلا ةيماح نم رفن مدقت مث ديري امب
 'آ هتمواقمو هجاحتحأ

 ةلكيكك تناكو ١85 يوقع كلل يلع روكتلا 5 د

 هتطاس طسب همكح. نم ىلوالا ةنسلا يف همامتها هيلا لوح ام لواو ٠ ا 50

 نم لوالا نيرشت ربش يف را راذو : ريشمهوينو دنلب دورو سجال

 هيلا كسب نأ َلظَو ايمسر مثتلم وهو ١ شالا ىلع لخيف ةزويقللا هةرايز ةلاكلاةنبلا

 0 اك نبربك ع : هركذ فها يلو ةطي لال

 يوم - يح را : 9
 أ ده كح ا _ . + امس د وح 2 ٠



 16 6 هتعمل 2 لا خيرات 2

 معو حا كت 33 21111111100

 لاب ةضب دعب ين وناوب ةيرق يف عاتجا سوسق ةرشع دقع .

 ةرابعلا هذه مهنم لك 00 ةيلك ةسردم ديبشن بوجو هيف اوررق اقرش نفيهوين نع

 نم اددع عضو ينيب «ةرمعتسل | يف ةيلك "شيا لحال" نتكلا هن للا 000
 لاي ةعماج سيسات مت ةروصلا كلت ىلعو اهلوح نيعمتجم اوناك ةلواط ىلع بتكلا

 ىلا تاقن ةئس ١ ه دعبو الوا ةاورياس يف 1١7١ ةنس أهياوبا تحنتق يتلا ةريبشلا

 همسأب تيعد يذلا ل اب دويلا ناك ةعماجلا كلتل نك ر مهاو٠ ابيف لْرَت ملو نفيهوين

 ب ةردعتسلا يف نكامالا لك يف ترشتتا ةيئافتبالا سرادلا كل
 ىلا ذونبلاو نييسنزفالا برح بوش لبق :ترم ىتلا ليج تصتلا ها ١

 تيكتكتكل سخا عونبو دناكناويننمتيرغلأ ةقشلا لكل احالفو احاجن اهركذ يجيب ظ

 شيعلا دغرو نمالا ةحوبحب يف نوعتار عيمجلاو اهعوبر ,يفايشم السا

 أ

 تميتغوام نيف "لل جنو نشغاسولا دالب ىلا ىقنملا ةييلو نسور رداق 100

 راو لل 015 < "كيوبأ# ةزمعتسم دوم نط صراخ راشتب | اسسانه الحم دشن

 اوعضوو اضرا: تسنغران ةليبق ميعز نم اوعاتباو كاسشوم ىعدي ناكم يف ةسخلا

 ةدغدا-ذ ىننلاب مهيلع موكحملانممهريغ مهلا مضنا مثنمو ٠ سنديفوري ةنيدم تاساسأ
 اني اهعاجو + .ةردشملاكاق لل ناقل دنع دايدزاب تيبنلاد لوقحلاو عرازمل
 هك سفنلا يبان رج وهو عالطالا ةعس نم ميظع بناج ىلع ل نم 0
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 ولا 11 عا 80 ا ا ا ا اا

 نم كلذ ريغو ةيصخشلاو ةيسايسلاو ةينيدلا ةيرحلا قالطا بوجوب رهاجي ناكو
 ىلا اهنمو ستسوشتاسم ىلا هدالب نم يفنف هيلع ةطلسلا قبخم تجاهأ ىلا رومالا
 000 ال ايدام رتل ادبنف ةاكم ضو تع تنطا ١

 نوزكني نيذلا ةيذومعملا يديعم يا تستيبانالا ةعيش نم رجور ميلو مدقو
 000000 1 كلر د لقط وفوردنع هله لونا عم لادطالا ةيدوستكاب
 ةيسنكلا دويقلا نم اقيلط هتاذ ىأر ذاو ملاس ةدلب يف اسيسف ناك امدنع ةروكذملا

 سوسقلا ةعامج نم ةمهملا كلتب موقي نم دجوي مل ذاو هدامع داعي نا يف بغر ةيندملاو

 اددع دمعو اًضيا ميلو هدمع دقو ٠ ناملوه لايقزح. همساو م ماوعلا دحا ىلا امك

 اك ريما يف تسنبابلا وا نيينادمعملا ةعيش دبع لوأ كلذ ناك و نييفنملا نم

 ٠ ايطارقوميدو اطيسيدنليا دور رامعتسا ةيادب يف يسايسلا مكحلا ناك دقو

 نا لب الام دشح الو ةطلس بلطتب مل كلو ]والا امك عراب رجور 0

 الادب د انيق فونللا < ]يعز ' قع ميسم كص تجوب هكلم تناك لإ
 35 كلذب افلاخم هيدس امبعرإب ناك نيلفح ىوس هسفنل قسمي ملو يواأستلا ىلع

 .مهتالو ةدم ةورثلا دشحو ةطاسلاو ةرثالاسلط يف نودحب وناك نيذلانيرخالا ءاكحلا

 2-5 2 عئارشلا كراكو نفخلا هي ةاملا ظنا لق 1

 ظ "لضفب كلذ لك و مالسو مائوب اعم ةفلتخملا عيشلا عابتا شاعف بهاذملا لكل ةيرحلا

 ْ ةديكملا فشنكا هتطساوبو خأاك دونبلا معز هد[ يللا ريو رحور ةيارظو

 | يرينا عوز تبص عاذ املف هنايب 530 نيتسوتي امم حست قرقبلا اهربد يتلا 5

 اوك 27 كدي لاهوت كلذل هنت ىرخالا تارمعتسملا يفةليسلا هلاعفا ريبع حافو

 نأ هيلا. نواسوتب اولسراو مهنع مامبلا لضافلا لجرلا كلذ ليحرب مهتراسخ رادقم
 1 ىباف نييفنملا ليحأس عم 86 دوعب نا
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 1380 ةئست صدوكييالا برح هانثا دنا دور ةيامح ىلع تسغران دونه ماق دقو

 دنلبا دور ةريزج ىلا اهتقفرو نسنشته مادم ٠ تلصو ةيلاتلا ةنسلا لا يفو . مدقت ا

 دنلبأ نول ىلا مهاداتقي نا امبمزع يف ناكو: نوتنروك ميلوو كرالك ناج ا

 ل قرد دع # ديم ىف كسلا ممل مبل نيزو مهب بحر 0 نا ريغ ريوالد وا

 كلوا ةلاحل ىثرف ٌنتسوشتاجم مك اح نيف اما * ةيسايسلاو ةينيدلا ةيرحلا الل
 ١557 ماع عير قو ٠ دنللا دور مهني يكل ومونوتينام معلا تل شو 0

 كلوا قحلو + ةريزحلا نميلامشلا بناحلا يفثومسكرب يف الو ةرمخ 0

 م د ل رق ةحاحلا تسمو يهدي رثكف يباجسا نم |

 ىفو- مهتمدقتم نم نينواعم هل اوبختتاو ايضاق نوتندوك ميلو ريخاو دولا 0

 خللا نإ وا نم مسق لحتراو مك اح بقل ىلا يضاف بقل اولوح ةيلاتلا ةنسلا

 41 ا ريوسلا بلا نم يبرغلا يبونجلا مسقلا ىلا ثومسنرب يف مهددع رفو
 يلا  طحإ يذلا يرجحل حرا اييف امنا لزب مل يللا 0 ١

 : هنن ةياتس نم رثك أ ىضصو 0

 0 اسلا نكي ملو * ي يسلب مكح ىلا ةماحلا تيقن ات م

 يف اماع اعامتجا نو ورجابلا دقعفو» .ةرمعتسما يف : ماكحالا ةرادال ةيحالص اذ نوتندوك

 م لا يساسا 000 عضو بوجو ىلع مهار رقتساو ١15141 هيض ذا 4

 مكح يا «ايطارقوميد» 20 عون اوعدو اهيلع قدوصو هدونب تامك مايا ةثالث دعبو

 2 1 اما قاس نمل رلا دب تلف اكان اً بمشلا ةطساوب

 ءاوسلا لع بهاذملا عيمجلا ين ةينيدلا ةيرحلا تقلطاو يمومعلاتيوصتلابيرحت تناك در

 ةريثطل ةيزوممحلا كلت تيعذ دقو ٠ ةيمسرلا قازوإلا رمل ايصوضتياش 0|
 دنليا داقر ةرمعتسم تسنغران جياخ يف

 د



 ديم قطا خوز دب ١ م84

 ع نم اا ل الا اا ا اا
 اة يبي ب حس مح صصص و حمم

 ىلا امضت نا دنلبا دورو سنديفورب عا 148 ةنس ذئكناوي داحتا مت دقو

 .نا امهورجابم يشخو ٠ ثوملب مك تحت امنا ةجحب امهلط ضفرف داحتالا كلذ

 لكلا ةبوكح نم اوبلط نا ىلع مهيار رقتساو ٠ مهيدبطضم ةطلس تحت ىلا اودوعي

 ابهبف هلاقف  ةياغلإ كلتل ندنل. ىلإ رجور ميلو اولسراو امهيترمعتسب ةصاخ ةء ارب
 يف هل ىعسف ٠ تنامرابلا يف اوضع ذئموي ناكو نيف يرنه ميمحل ةقرفص ناش لأ

 ةءاربلا تردص ١51414 ةنس رادا قد ل هأعسم لع

 ١
 و أ رب ىلع ؛ لوصحلا

 لدحب نورجامملا هلصتساو دنليإ دور ىلا داعف 8 ومو رحور ع عام احل

 ةديدج 1 ةئمره كاذ ذا تغفل انو ٠ لالقتسالا دنليا دورل كلذ متف جابتباو

 عنرو بعشلا نع باون سلحمو سيئر بختتاو ةءاربلا قوطنمل ةقفاوم عئارش تنسو

 هافرلاو وحلا ةحوبحيب يف عيمجلا

 ١ . ٠ - ٠

 وه كلذ بسسو ١15١ ةنس مصقنت نا دنليا دور ىف داحت الا ىرع تداك دعلو

 ةرمعتسلا ىف الوا انئاس ناك ينلايدوبيلا ذوفنلا طوقس هل قري مل نونتدوك َمِيلَو نأ

 نع دنليا دور ةريزج لصفب يضقي رما ىلع اهتموكح نم لصحو ندنل ىلا ىضمف
 ىلا السرا نيذللا رجور ميلوو كرالك ناج تاجاجتحا نا ريغ ةديدجلا ةموكحلا '

 ا قلل مالا كعلاف ارزكتا ةموكش ىف نرثا نوتدوك .ىعاس قاتلا ل

 ازلاو ةليلل هلابعا ءاقل رجور < رفاكت نأ ّتجعلا داراف ٠ ئرملا قيثو ةارلا

 ا1 11 لع [ىللع هنت نولي ندا ةموكح ىلا ةضرع اومدتت ةزرمحتسلا

 ل هنا ريغ هترمعتسم قوقح نع عافدلل ندنل يف يقبف كرالك اما ٠ اتنتب كلذ ىباف
 0000 فدل لا تكاراتك كاك ةيكللل نأ ٠ ايبف هوجاتمل نك نيوح نايل

 تاصح دنلنا دورو ريسيلاب سيل انامز هيفن دعب شرعلا ىلا يناثلا سلراش داعو

 هبراح كلذ ٍدعبو هشرع نع داي رع ةماعلا تاون دم
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 ا ا ا 7 تلا شن نات هب تب 50:78. 0طتخ "كن تتقن 1.7.8711 نت ت نت 100000 233831331319 9109 0 69 95 دوم جو هنو عم هع

 اذا كلملا كلذ نبا ناب لقعي لهف هسار ا ةكرعم يف هيلع بلغتو

 ملف دئليا:ذور- الزن اما١ بالك تنشب نأ تنامرابلا هلعف ام عدي شربلا 00

 هباتعا ىلا اوعفر ءارتحلو وضخ لكي لب كيلا نمساوي تيت بكل س0

 / يف ةءارب مبل ردصاو مهسمتلم باجاف ةديدج ةءارب مهحنمي نا هيلا نولسوتب ةضيرع
 ظ ١11 1 ٠ ١ ه2س روك

 : ميعزلا برح تاليو اهبعش يسنف نرق ةدم حالفلا حراعم يف دنليا دور تراسو ٠

 ؛اج اريخاو ٠ عيمجلا نم هيلع افوسأام هبحن ىضقو ربل هارتعاف رخوو الو 00

 هناغتلا هجو اهتيرح اهنم عزن نا دعنو ٠ دودللا كل ودغ سوزدنا دنومدأ نيحللا

 ميلستلاى لع اهربجاو اهيلع ماقف ضفرلاب لبوقف ءاهتءارب ميلسن امنم بلطو دنلبا دور ىلا
 قراشم تحت ماكحالا ةفد نوريدي هلبق نم اراظن ماقاو أمتموكح لحو

 دور ىلا كلاب 1584 ةنس عيبر يف |ريصق نك دادشسالا كلذ“ لجا نأ ريغ

 تاملظ ىف اوجز.هناوعاو سوردنا ناو شرعلا نع يناثلا سلراش لزات راش

 اونو نودررب امك...امك اح مهل اويختناو دنلا دور بعش ذاعف ه.نطسوب ىف 0
 ةعرسب سيل دنليا دور تزاتما دقو٠ عونخلاو دابعتسالا دبع ىضقناو ةقبأسلا مهتيرحب

 نيملاو: ةسلا_لاع ةظفاحلا لك ابتففانسن ل: ايش ةوتي الواتس لس ٠
 ةاواسلا هن
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 نورغعباو يداحا لصغا

 ( ريشمهوين )

 ناس رهن ىلا رحبلا نم ةدتمملاو كانك و كاميرم يربن نيب ةعقاولا ةعقبلا نا
 نسام ناج رتسملاو جروج دنانيدرف ريسلل 1177 ةنس ثوملب سلجم اهبهو دق سنروأ
 أهرامعتساب ناروك ذملا اهابحاص عرش امدنع ةيلاتلا ةنسلا نم ءىدتبيف ريشمهوين خيرأت اما

 ضرا همدق تئطو لجر لواو 175 ةنس نم عيبرلا يف اهولصو اهيلا نيرجابم لواو

 فشنك | ةنس ةرشع ىدحاب كلذ دمي ٠8 | ٠ ةنس كلذو نراب نئرام ناك دة

 اليمج افصو هفصوو عساولا زيشمهوين اكرم كيم

 . نيليم دعب ىلع ةعقاولا ةريغصلا انيملا يف اولزنو اديدج نيرجاهملا نم رفت ءاجو
 000 رخل يرق امنيي» ةيرق هاي اورشانو ثوضتروي ةنيدم نم,بوتسلا

 دناكناوين ندممدقا ثومستروب عم يهو رفو هد ةدلب ساسا اوعضوو وكيشوك رين ىعاوز

 1114 ةئس يفو ٠ 3 ناك نيرجابملا كئلوا حاجن نا ريغ * ترويسوو ثريا

 0 اوكتاكسب رهن يلامش هال الكف انك الما نبات جوج مسنقا

 ١ ةنسلا كلت نم رايا ربش يفو ٠ كاميرم ربنو روك ذم رهنلا نيي ةعقاولا ةقشلا رخالا

 ٍ ةليمق اعز( نسم مادم ءاقذر يعز كللذ رص راص يذلا) د نع ع ا

 ١ ردصا يذلا نسام ةذوح يف يه ظالزالا نم وبا . عاتباو ةيدنبلا يكانييأ
 ْ كي ملأ رقع دقو. اب يا
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 ك9 ا ا م لال ع امل 0 0 حم يهكا حل اح ا و ا ا تل دعم لال

 لا تاو 0 ليف دقنو نيشسهوت نانو نسا

 ة«راضتمو ةريثك .ةزمعتسسلا كات ةيكلم: ىف ىواعسلا تناك دقو :-كاميوم ربا 00
 هضوع ماكحالا تلوتف 176 ةئس يناثلا نيوتن ريش ع نياك تكتل

 نويدلا اهيلع تنك ارتف اهتاداريا ىلع ديزت ةرمعتسملا تافراصم تناك .دقو ٠ هتارما

 ميعابتاو نيلؤالا اهباحصا دينع ىلا اهلك ةرمعتشملا هيلست ىلا رخال 0

 نيدالبلا داحتا يف“ةنغرلا يديد نيتسوشتام بعشوليشمضولالا ا
 م 1 0 أ يفو ٠ كلذل ةمزاللا طورشلا نيبعشلا وبودنم عضوف * أعم

 رك هرك ذ قيلي اممو ٠ امهينلك ناكس رورسل ةاعدم كلذ ناكف نيدالبلا نيب داحتالا
 ىف لبقت مل طقف ةسينكلا ءاضعاب ةيوعرلا رصحب ستسوشن اسم يف ةيعرملا ةعيرشلا نا

 يه ريشمهوينو ٠ يوانشلا ىلع عيمجلل ةحابم اهيف ةيوعرلا تناك يتلا ريشمهوين
 ناترويبلا اهتسس“وب مل ىتلا نسده رهن ىقرش ةديجولا "0

 مكاحلا ةثرو ماق ةدملا هذه نوضغ يفو م

 ثحبلا دعبو ٠ ارتلكنا مك احم يف ىواعدلا اوماقاو ٠ ريشمهوين ةيكلمب نوبلاطي نس

 انيقاذا نكلو ةرمعتسملا ىلع طاسنلاب مهل قحال نسام ةثرو ناب مكحلا ردص قيقدلا '

 1 ةدايسلا باحصا اوسيلو كالمالا باحصا مه -مبنا يا ثرالا قحب 54

 كولا ةطؤدا نس ء هتطلس ديطوتل مهكحلا كلذ“ءارو نم سلراش كلما

 ةيك ولم ةبالو الو دوس وقتا نع نينو م ال ولملا ةدارأالا :توديصتقل

 ملا مكاحم يف اييف رظني ةروك ذملا ىواعدلا نا يه كلذ يف كلملا ةجحو

 املس مو كلدل لي تناك اذا الا ةينحا كاسم ءاشنأ ايلاروسسا
 رخل تيوتا مكس يفىواعدلا كات تس ل هاب حاد" ٠ ستسوشناسم

 اونا تربر هضيوفت“ نيروك ذملا ةثرولا عم كلملا فارحنا حضوي اسمو نيضاه# ١



 ا ريسمه وبن دم 1

 0 ااا ااا ااا ااا ااا ياا 00عام ا ا

 + دنا دارها رتمعريل اكاح بتي ن زا ةترولا ةمدقم يف وهو

 لوصو لبقف ٠ مهتبرح ىلع طغضلا نم رث اتلا يريثك اوناكف ريشمهوين بعش اما ا
 00 1 تاي بلا ديف تولد ابلتل ةيسشلا "بازل: دفع ميلا ديدجلا مكانا

 نوناق الو ةعيرش الو ةبيرضالو رارقال ناب وهو رمالا اذه ربرقن نع 5 رفساف
 اني ةياحلا يضرب كلا باو هيلع قداص اذا الا ءارجألا ي 7 35 0

 ىلوالا ا ا رعود اي اوما كالذي قادولاة ا ملكا عسا حا

 كيلاو ائمعشلاا نيءاابنق قالخلا عاف يتلا

 نيرشن يف ةمالا سلجم لحو هتفيظو , دام ا ديدحلا مك احل ا رضح كلذ دعو

 اوباو ارابج مكاحلا اومواَتف ادج اوظاتغاو بعشلا ىلع كلذ زعف 1547 ةنس يناثلا

 يفظومو ةابجلا ىلع بعشلا ةمايق تماقو ٠ موسرلاو ير مهياع ضرف أم ةيذلت

 راحلا ءاملا ندم ونوال كو ك ررتشي نك عا يف ةموكحلا

 نيقوطم ىرقلا نمةموكحلا يفظ ةظوم نوجرخي ,اوناكف ةدشلا ىمتنمب أومو لاجرلاو مييلع

 اماف اهايتنا دحا هرعب ملف دكا يلاولا ىدانو ةميتشو اعفص مينعييشمو ٠ لاحلاب مهقانعأ

 * هنطو ىلا ةدوعلاب هل حمست نا 0 سرر نسل ا نيكس تعوم كارا ل

 هلاوثز ايري افرشيتساو 1 نم كعشلا نما

 نا ]بق م نفي شانو ريشمه وبن ادب ةداعا يف رظنل لان هولا ام

 لك ىلع امك اح ن سام لكوطدا لا «٠ مءأ 6-5 كلذ

 يهو ستسوشتاسم ناب كاميرام ربن يلامش يف تأ نيستا تازنالؤسك ناك يلا ١

 اما ٠ نسام ةطلسل ةمواقم لقا يدبت مل تعضخا دق اهديشاو: تارمستسملا قولا

 مكح تحت 716 تي نب د رلكبنالا ةروثلا نمز ىتح تيقبف ريشمهويز

 ١ 0١ تيمي ضياملو ١ هه يرياكبإلا كل نبيا يذلا مكاحلا



 : ع ى« ةدحتملا تابالولا خيرأت ع

 كك ا  ااعا ا ا

 115٠ ةنسو ٠ تير اوداعتاو لامشلا 0 نقولا يق

 ريشمهوينو ستسوشتاسم نييداحتالا ةداعا هيف ررقت ثومسنروي يف رمت وم دقع
 تحت ىلاريشمهوين تداعاو داحتالا كلذ خسف ىلا ترداب ةب”ملكن الا كا نا 8

 لرا ندنل ةموكح تنيع 1134 ماعو ٠ مهجاجتحأو اهبعش ءايتسا مغر ىلع امطلس

 ديكحل نيتلات نشسؤشْئاسمو .ريشمهوي تلعطو كرؤيوتت ىلع اما ا | 0
 1 1 ل ار لم بس ا 1 جا انمادو . 1

 اهضعب نع كاميرم رهن يبونجو يلامش يف تارمعتسملا خخلس .مت ١74١ ةنس يف هنا ىلا

 ريشمهوين يف مهقوقح اوعابف تامك احملاو تالداحملا ةرثك مهتيعاف نسام ةثرو امأ

 يف ميقملا هربص اذه نيعف٠ ١591١ ةنس كلذو ندنل ةنيدم نم نأا ليئومص نم

 كالتماي ف هيمح قح تابثال هعسو يف ام لك لذ كاين نتن رشا دبس
 .تارمعتسملا مك احم يف ىواعدلا ماقاف ناكم لك يف ةمواقملا ىوس دجي ملف يضارالا

 ىلع حالفلا ماغرا عيطتست ةوق كانه نكت ملو ٠ نامرحلاو لشفلا ىوس قلي ملف

 ريشمهوين خيرات يف دجوي الو ٠ هتعرزم نم هدرط ىلع وا هلوقح نع ةنامض عفد

 ةيكلملا يعدملا نلا اما ٠ ركذلاب ريدج وه ام  عازنو ماصخ الكأو  ةرتفلا هذه يف .

 اء لوصحلا ليبس يف نرق عبر ةدم هتلرو دهاج دقلو ٠ 171 ةنس ةنيملا هتك رداف

 2و ٠١ ضيضملا ىلا يتاصنم تطفشو اءايض هداج هتف ميا 0
 رتسملل هدج هاطعا يذلا عيبملا كص ناب ن نس اا نشك

 ايعس حلقي ملف ريشمهوبن ةيكلمب بلاطي وه ماقق ايعرش نكي مل نلا

 نم رثكا نيرواسزفلاو دوتبلا ةبرح-ببسي ةئيسج رارضا ريثما | 5 ١
 ىف اعرئاتش كلبكدو٠"ايناكتم شضو ايمقوف بس مكلذو - تاس ١

 ا م. اسمح لفت ملو ٠ أاضبا ةحداف تناك بيأيف ميعزلا 0 ١

15 



 ه0 ا ل 5

 و ااا ةكذكنل ااا 101010010111111 ا ا 0 ا 6 ا ا ا ا 100010110111101 الا

 و 0 داع 0 00 دي ا[ جروجو ل هنح نرح يف كرب

 0-0 دالنلا

 نيذلا نا انيار دقو ٠ دناكناوين تارمعّستم رات نم عهنام رك ذ ىلع انتا دقو

 0000 .رقلاو ركنلا قرح «ةرديلا ,ةدشانلا ةلكاما ةفطلا نع مهءاش اورعط

 ليبي يف ف ة نادخالاو يحصلاو نطولا 0 اولمتحا دقو

 نا خيرات 0 م مكلت يف ندمتلا تايا اورشن نيذلا مهو٠ ةيرحلا لين
 راختفالا دادمب 0 تأبا رطس

 ظ 28 7
 نو رشعلأو يناثلا لد

 مج د م ا هل مس ب ب ب بلسم

 3 يروج )د

 يف تاباصيلا ةنيدم 0 ل عجري يرامعتسالا يزرجوين يبات نا

 ' ىللا ةعقاولا نغرب يف ريغص يراجت 0 ءىشنا 1118 ةنس يفق 4 ةنس

 0000 ا و ليلا نكي تويم اذن مل نكلو نسج رن فرك
 الع رك رس نفوق حرص يمس يذلا يبشخلا تيبلا ينب 1775ةنسو٠ خبر الا كلذ

 مادرتسماوين ىلا اوداعو 0 ا 00 نا.دعبيو* نيو الذ. ربت

 ”ندوغ ىلا ةيلاحلا يزرجوين ةيالو نم يبونحلا مسقلا بهو تاونس ترن ل15 قس
 ,والد جيلخ نيب يبروا نطقي ملو ٠ دحا هيلا رجامب مل هنأ ريغ نييدنالوبلا ترمولبو

 امره 0 عاتبا اة ماعو“ ١4 ةنس ىتح الوط 0 و



 ١ متم 4 تكتمل تاءال 0 00 رز كت

 2000 ااا ااا ةذكدحَت 250000000000 ع0 0 ١1 1و ية يبا

 ايلا رحبت مل يضارالا 20 تاباصيلا ةئيدم عقوم هتعض تم ضرالا ل رح 2

 مك احلا نم دنلبا نول 2 نينطاعلا ناترويملا نم ةعامج تسلط 1١3777 ةنسو دحأ

 ذحا تلاته نكسب ملاهنا ريغ: ناتيزار هن فاض ناطيتساب تلكط رنوأ تناسب
 نييدالوبلا ىلع لكيلا ةلك بك
 3 ديك 5 انما ايهتو ىلا ةالثالا "نياق ين

 بهو يك قودلا ناد مبا ةدمب دنالردن ىلع ةلكنالا هي لقو كروي
 هوي م 2 55 17 2 4 هبي ف 530

 ةمقدلاو 1-2 ةحردلا ىبح 21 ريوالدو نسده يرم ني هد الما نم عقاولا مسعتا

 انيلوراك ناكلمي اناك نيذللا تيرتراك حروج ريسلاو يلك راب دروللا ىلأ الامش *:

 رثا ىلعو ٠ اك ريما يف ةديدج اًضرا اضيا امبحنم هلامعا يف كلملا ارصان املو ٠ اضيأ

 سلوكتت مكئاحلا حم ناترويتلا قماغاب خسائر لع ااا
 زم اوعاتباو ٠ كراوين جيلخ يحاوض يف عراّرم مهحنمو مهب بحرف هتبالو يف ملوش

 ةامع تاَئاَضْيلال اماركا ”تاباصيلا اهوتس ةيرك اوتسأاو ضرالا نك 00000
 ص

 تيرترات ريس

 ةريعتسملا كح ىلع ايكاج تنرتراك حروج ريسلا ني تسيف نيس 000

 كروت فوا قودلا ناب امعاز كرويوين مك اح َنيلوكين رمالا لوا ىف ديل ةنزإ

 مل ةيكولم رماواب ادوزم ناك روك ذملا بيليف نا ريغ ٠ هكالما يق نع: يضر ل

 تاباضيلا ةدلإ تلعجو هتفيظو ماهم بيليف رشابو ٠ تكسف اهراكنا سلوكين عسي
 هب 3 5 ٠ 4 6 1 57 ل 5

 هندم نسف ثعصو م يررح وس ل دنلا نول نم لوريم رجاهو - ةلايالا ةمصاع

 جيلخلا يحاوض نم. عرازملا تدتماو.اهيف تيناوحلاو تويبلا ديبشتب رشوبو كراوينا
 اماركإ «يفوشووم تا ةدندسلا ةويعتشلا "يلع ”وعطاو كرف قنات قادوا

 ةيزيلكنالا يزرج رزجل امكاح ناك يذلا تيرتراك حروج ريسان



 6-2 يدرجوي » مص 0

 2ظجت100ا01ا عع ا اا ااا اا

 و 1 ةيرحلاو ةدشلا م ريخ نيللا ناب كالمإلا باحصا رابتخالا 0 1

 ةيسايسلا ةيرحلانم انناكسل ام رادقم ىلع ففوتي تارمعتسملا حاحن ناو دابعتسالا

 لهاستلا ةياغ يف ةرمعتسملا كلتل اروتسد تيرتراك و يلك راب نس دقف لما 7

 قانعالا ةيامح ةعيرشلا ىلا لكوف .٠ امهتيلكب نايطارقوتسرا امهنوك" ةلاح ةداوتلاو ي
 ٠ نيعرتشم سلجحمو باون سلجم ماكحالا ةرادا يف مكاحلا كراشو ٠ قازرالاو

 .بهذملاو ةباتكلاو لوقلا ةيرح تحيباو :هباون ةقداصمب الابعشلا ىلع ةبيرض ضرفت ملف

 تارارق نم قفاوي ال امءاغلا قح ىوس امهيس 00 ذملا ناك الملا قبب ملو“ عيمجلل

 000 ا ا را الا و تاتا بسر ءايطلا وك اصلا نيستا
 مث دقو٠ 1١717١ ةنس ىّتح نامضلا كلذ نوعفدب الو نادف 1 ناهض ي اذ فصن

 هتاضعا للاغ 7 ١55348 ةنس تاداصيلا ةدأد ىف ةرم لوال 5 سلحم م :-

 0 دل تربل ان يرد ارئاكف ديلكتاون 595 عئارش اوفلا نيذلا ن ا

 نامض مفد ناوا ناح امدنع 1770 ةنس ىتح مارب ام ىلع ةلاحلا تمادو ةدبدحلا

 '1ل] لوك مكاسلا نمو دوئبلا نم اكالما:ازغاتا دف نورجابملا ناك و ضيألا

 ناك اذاؤ ةحيحص مهدبب يتلا كوكصلا ناب اوعداو يزرجوين ىلع ةطاسلا يعدي لاز .

 ا | ) اع ةناخ نود وب اذاملق ميكلم تناك اذإو.مبكلم ضرالاف كلذك رمألا

 مااتلا 1775 ةنسو ٠ ةلئاه ةروث اهنع تدلوت تابارطضا كلذ نع جننف مفدلا .اوبا

 000 000 شا نيد ا لكلا ل[ دا بيق مك احلا اويلخو تاوتلا 0

 اا نق نلكنالا نم كرويوبت عاج رتساب_ ١7007 ماع اوزاف دق .نويدتالويلا ناكو
 0 3 ميتار افرثنو نيلكنالا اهدرتساف ةجودعم ريشا: ئوس_مهتزوح يف مدنرمل

 .كلملا هيخأ نم ةديدج ةءارب ىلع كروي فوا قود لصح ةنوالا كلت يفؤ٠ عوبرلا كلت

 ”تبث هسفن تقولابو تيكتكنك و ريوالد يرن نيب ةعقاولا يضارالا هايأ هتبه ايف تشب



 ع 12 4( ةطعتلا تانالولا خيرا را

 2232001111000 ذدنتل هوا ةدتتدتتتتتت تظل

 كلت 1 رك امان يكلم نول نع الا انك تيت اكو كرف يرن
 ترتراكف ٠ ادج كلذ نم اءاتسا نيذللا يزرجوين يبحاص ىضرن تافتلا نودب ميلاقالا
 هظيغل يزرجوين يف همسق عابف يلكراب اماو ةمواقملاو ضارتعالا ىلع هَسْفن نطو .

 5 ةئاليخو قوذلا ةسرطخ نة

 سوردنا همواقف اهنم هدرط دعب يزرجوين يف مكحلا يلون ىلا ترتراك بيايفداعو

 مزلا دقو + ةمج لقالق كلذ ببسب تاصحف ٠ هتيالو نم مسق يزرجوين ناب اعدم
 دعبو ٠ كرويوين انيم يف امسر عفدت نا ةراجتلل يزرجوين ىلا ةيت الا نذسلا سوردنا

 مك احلا ذيق هتمصاع يلا هقاتضاو ترترات يش

 -_ ىلع .لصحب ملف نايب درودأ همسأو يررجوين يف ينك راب مسق عتبأ يذلا اما
 ىلا هكنالا ليون ىلا رطضأ تح ةريتكلا ٌنوَندْلا ةيلع تيك ارتتو كل 070

 نمهنواصحب امم نينيادملا اوفيل نب ميلو مهتامج يف ةياغلا كتل اونيعت صاخشا ةثالث .

 ناب كالما
 احلم اشنالا ل تحس ةصارفلا نا اوارف ركيوكلا ةعتش نم الك ولاكن 0

 دقو ”ةرمعتسملا ةمننق نونلطي ترتراك ىلا اواسراف ٠ نيدبطضملا منتعش ل 1

 نع ةزورفم اكالما اهيف نوكت ةقيرط ىلع مسقت نابو كلذ يف ةمغرلا ديدش وه ناك

 يدي طخ مسرق : 1395 ةنس ةيلشقلا كشن ةليوط تاطاشم عيل رك

 4 ا ,5 2١© ضرعلا ثيح ىلا ريوالذ ىلا الامش دّسنو كولا 0

 يقرش يمسو ترتراك جروج ةبكلم يف يقب طخلا اذه يقرش ىلا عقاولا مسقلاف
 اودسف نقف رو نر لفه دايسلا 0 يزرجوين يبرغ يعد رخآلا مسقلاو ا

 وم نم ديدحلا رحرملا كلذ 0 ميتا ّق ع مهتعيشل ةقفاوم منار ْ

 زدكأا ياخوي تسو ىلا ”زجاخ ىتح ةنسلا: كات يبن لفن "اهريطوا ال



 0 : نت ١ 5م

 هي ووجع او 6 ع 6666 660 066 6و 63 ا اول ااا ياا اةفتدتفل هاا

 3ك ا 2 ىفظوم مايق ىوس ميئافص 00 37 قافتاو م مانوب اعم اوشاع سفن ةيامعبرا

 ركيوكلا نفس مهمازلاو ريوالد ربن لخدم نم ةيبرغلا ةنضلا يف لساك و ين يف كروبوين

 ىلع افينع اجاجتحا ارتلكنا ىلا ركيوكلا لسراف كانه نم اهرورم دنع ةببرض عفدب

 ” د1 در كلو جب ]رايلت «رييتسلا كلذ ىبتح تيقرو ميبلا ةموكحفلا تعصاف كلذ

 ةطاس نم يزرجوين يقرش صياخت نوعيطتسي اضيام ه مهنأ اولما ترتراك حروج
 يرهن نيب ةعتاولا يضارالا لك تحضاف ٠ حاجنلاب مبعيس للك و كلذب اوعسف سوردنا

 ظ بناجالا ةطاس نم ةرح نسدهو ريوالد

 «يررج وين ثنسا وكلا محو رخا الجر رع دحا عم نب ميلو عاتبا اهل ماعو

 / 35 4 م 7 أ 0

 نيدعتملا نم وهو ةارحلا ىذدم امل ّظ 5 يدنلتوكسالا 0 را تربر اوخّشاو

 00 ا ت1 ةقئاقلا قحا لاومكردانلا -تامضلا:يوذ نو ركيركلا ةسشااس رق

 وكل تهم زاو دخ ةنس همحن يلك راب صفو دك ةطاس تحت يزرجوين

 1 لازال رد ازوتلا اكلادك وكيوت وت لا ركيوكلا قم نيزجابلا ددعاررلو

 0 د٠ كيركلا انقاف هينا تح ناتو تافرز هيلا .اورجاخ اًدتلتوكشما ىف 'نونبطتتلا
 ٠ ىلا نيام نم تارمعتسملا دحو 186 ةنس كلملا شرع يناثلا سميج وبن دنعو

 ىلع هتطاس دم يف ىلوالا ةنسلا فرصف ٠ اهيلع امك اح سوردنا دنومدا نيعو ريوالدت

 مك يف لخدت ملف يزررجوبن امسقو كروبوين اما دروفتراهو سنديفوربو نطسوب

 كللللا | ةارع (ىعاتنت اهيلعامتطلتس .دنم انتل ةضوق هل" ريصت نا لبقو٠ 1186 ةنسا لك

 يذلاس وردنا ىلعاوضيف دنلكناوين ىلا كلذرخ غلب امافابراه رفف طوقسلا ىلا سميج
 داعف نجسلا تاملظ يف هوجزو رورغلا يف ىدامتو نايغطلا يف اريثك جل دق ناك

 هسفن هكتح خلا 0

 نمل اهيف مكحلا قح ملعي نكي ملف ةسبتلم ةكبترم تناك يزرجوين لاوحا نا ريغ



 ١4 هس« ةدحتلاتب اناالولا خيرات ا

 0 ا اا اال غ2[ 11 عع ا

 ٠ ةطاسلا قح هتمفرو نو كروبوين مك اخو ا جد ىعدا 0 منقلا يف

 قوفو كرويوين 4 نبو نليب لسن هيف ةدايسلا قح ىعداف يبرغلا مسقلا ّ اما

 هشه كام نكت لو .قحلا كلذ ارتكتا كلم كعفا ناك تاءاعدالا ا
 :ردوو+ ت1 ةمهاةلس سة

 هن ور امم ريكدامماكحبلا/ قل ددنب اهنفسملع ةميلاثلا نيس 00
 اهوماسو اهيف مكحلاب ةيلاطملا نع عيمجلا ىلخت اريخاو شيوشتلاو بارطضالا اهيف داسف

 ةيك وام ةلايا نسدهو ريوالد يربن نيب يضارالا لك تراضف يزيلكنالا شرعل
 ناك؟ةيالو لك نإ ريغ+ يرنزوك دروللا اتكحتو كرونوت يور د 0

 عقر 1١778 ماعو* ةنس نيتس ةدم تالزك لكلا 1 يصوصخ باون سلجم امل

 نع مهتعطاقم لصفي نا هيلا نولسوتي يناثلا جروج كلملل ةضيرع يزرجوين باون
 ىعس "الوبق تضرع تزاحف كلذاورزك ننس رشع ديو اهاشنا مقرا 000

 الع ابكاخ روك دملا سيروم نيعتو كرويوين نع تلضخف ساروا ٠٠١
 نال 0 يزرجوين ابنه ووضتن 0 كلذ قعنا تسد يتلا دونبلا برح اما

 ءانحن ءانعض اوناك ابق ل 1



 0 اينافلسني اي *. و

 كا ك2 ل 2 2 2 2 2 222 2222222222 222222 222222222222222 222222222222222 22 لال 0 0

 و فعلاو ثلاشأ لصفلا

 دس دصو ٠ «هكشسسللل

20 
 ادم ف ميتارحأ اجت رح معان دنع اذج ارتلكنأ ىف ركدوكلا برط دقل

 0 تل يرام نست نب لل ني تناك و »يلع
 00 نرشلا تا رالاو ةيركلاو ءانكلا دعاك كاع ةنض نوكت رول

 510 اقف تابانملا رما نوقوذيو انسخ نوماسي نرق عبر ةدم ركيوكلا ناكو

 حبص راجفناو لبقتسملا يف ةحارلا يف مهءاجر نكلو٠ ةعونتملا ا يفنلاو

 دولا فاجأ نع ملا قوت ناك و نطو نك ةسمنا ةلاذلا كلي نم

 ىلا ةقئاف ةراسحب مدقت ١18١ ةنس ناريزح ربش يفو٠ امويف اموي دادزي هتعيش عامتال

 ملاعلا يف ركيوكلل ةرمعتسم ءاشنال ةصخرو ةعطاقم هحنمب نا هيلا بلطو سلراش كمل

 207 وأ قود ناك و تالرانلا رف. ءاضغانةل ناحضا هلط_ ىف ةدضعو نياكلا
 ةروممم ةءاربلا تردص ١5401١ ماع راذا يفو ٠ هدعوب نالا رباف ةدعاسلا ميلو أبا 5

 اممجومب ايئاقلسنب تحبصاف يناثلا سلراش كلملا نم ةعقومو 7 ةموكحتلا تلا

 ا ]7 ل[! ردو ةلايكد ؟ىالح ين قوشلا نم اهدودح تناكو: نب د اك

 0 قع ل لوطلا نم ةسماخلا ةجردلا ىلا ابرغو يلامشلا ضرعلا نم ةثلاثا

 ةريغص ةعقل ىوس كروي قا 0 ةروح يف يضارالا كبت



 2م «  ةدحتملا تاءالولا خخيرأت دوق مد

 رعودععما ا ب ب بيبي ظل

 20 رشع ةتس غلبم نع ةيزيلكنالا ةلودلل نب ميلو ىلخت ةيا كلل ةباقمو
 0 ءاشنا وه ل كالتماب هدصق نا نلعاو٠ هدلاول اب ةنويدم تناك ا

 احالس بعشلادب يف مضبال فوس هناو ٠ نيلهالا ةنايدو عونو .سنجنعرظنلا فرصب ةرح

 . ةكلمملاقاطن عيسوتوهبهذم ينبل « احلم ندم» داجيا يغيب هناو ٠ ةلادعلاو ةبحملا ىوس

 ْ ةيزيلكنالا

 هب هتعطاقم يف نيلزانلا نييجوسالا ىلا اروشنم لسرا هنا وه هرشاب لمع لواو

 نوشيعيفوس مهنابو مهتاينتقمو مهتويب ىلعو مهيلعةظفاحمل أب مهدعبو مهن هطيو مهفطالي
 اروج وا اطغض نوشخي الو مبسفنا مه انونس عئارش تحت

 نيلكنالا دالب يف اروشنم نب ميلو عزو ةروكذملا ءارسلا ىلع ريش
 عتمتلاو ةلماعملا نسحو ةعيرشلا ةلادعو ديدحلا هنطو خانم نسحو لامج هيف فصب

 ىبلف ٠ هترمعتسم ىلا ةرجاملاب عيمحلا بحي يلاتلابو ةيسايسلاو ةينيدلا ةيرحلاب
 بئانو نب ليك و مابك رام ميلو ةماعزب تاثملاو تارثعلاب اورجاهو هتوعد نوريثل

 ناو٠ ةعيرشلا قوطنم بسحب ماكحالا يرحب ناب نب هاصوا دقو رجملا يف مكلا

 ىلا اروقنم هسفن' نب لسرا كلذ دغيو دوتبلا ةقادص“بستكيو لسلا) 000

 ةوخالا ةلماعم مهاماعيس هناو مهوحن ةنسحلا هاياونب مهرخي دونبلا

 ١ د رسل فاك هنيه داقما ىج ةحايجلا نإ هان رخالا رمالاو . ١

 ابنا ةحار لص يف هيأ كالما ىحضت وف ٠ ةعرتتم لعاب فون 1١ | كلذ
 د تاقفنل ةنيعم موسرو تأ رَص عضو 7 قدلا 1 35 همهذم

 هلقاوم ناك و ٠ ةملك لك قوف ةرمعتملا فاةملك نوكت تادهسول 0 ا

 اينغ اظلاشماوا .نيرشالا رخل الماع انيمأ ايبزن اطيب اينييض اا اي
 56 3 ل فلا“ « هكعلا يلع رتل ةمخرلا» 1 لكلا رادتقاو ةلوصاذ



 د اا ١ ا
/ 

 وول لا اة يي بيب ب ١201 اااااا  م1م 11م1 يي يي ب

 2 ١ ىلا لكوو ةماقتسالاو ةهارتلاو لدعلا يف هياغ يهو هسفن قوقحب ةفححم

 ظ اهضفر وأ املوبق وا اهريوحت
 .ىلا تفيض اف تابجلا كلت يف كالمالا نم هل ىقبن امع كروي فوا قود ىختو

 :سوتابقوالا نم-جيلَتلاو ربنلا نم ةيبرغلا ةبحلا ىلا يتلا ةعقبلا لك تحضاو نب ةلأبا

 ,نب فرصو ٠ نب ةبالول ةعبات يلاهشلا ضرعلا نم 5*4 ةجردلا ىلا نيولنه سأر برق
 ' .هياحصأ هيف عدوب احودفم اناتك 1 عملا 0 ١ 01 ةنس نت بفيصلا لصق

 ةيكر مالا رايدلا ىلا رفاس مث نمو ةباغلل ارثأوم باتكلا كلذ ناكو زياكنالا دالب يف

 رات دلك ري( ءاولززوا لوألا نيوتن ين هعنولفتوف نب زيبأوللا نع روهع قف
 00 لا لا لا فولت رعي لكامل لعبوا ذهن وكل و. هه راظتاب ريق زووم نك

 ظ ةدئاعلاب انح ةرصتخم هتايح ةمحرت درس

 لوالا نيرشت ١4 يف ايناقلسنب دجومو ايفلداليف ةنيدم سس وم نب ميلو دلو
 كالا ةيرحسلا يف لاريما نسف نت ميلو ريسلا ةببآ لاسنا:رثكأ وهو 18140 5

 | دك رف دع قاف رتع ةساثلأ لف وهو دزوعسك ل[ معماج هواة

 اا نلف ةينذلا هتان تم ابك 0 ا ةياكنلا

 "را ىلا ىضم ملل ةعيردلا سرد ىلع ببحاو نذل ىلا دع طوس
 هاف“ ةهانم قنتعاف عي ركنوكلا ةعيش نم ارم عمس كانحو ةيدنخلا يف لشدو
 0و دخلا جنني اكسنت الا كلذ هدازامق هنن نم هدرط هنا تح ه0
 1 لا داع هليمس 2 صل حر قف نحسو هياع ضقف هب

 اذ دب ن ةدلب يف ملظم نجس يف جزو ةيناث هيلع شبقق هبهذمب
 000 د لا كاس جو ةيركيالا دالتلا ىف ةحارلاو حاجنلا نم سش
 رفواو اعاستا رثكا ناكم يف بغرف ٠ ”ادعات يع 00 ملك



 2 4 ةدحتملا تايالولا خيران: 20

 ةذيفَل ةدخكل 0 5 لا عع

 ةنيق ٠ 0 هل 1 0 نأ ىلا 5-7

 هعاوق ىلع ةموكح سيس ات دصق ةيك ريمالا زايدلا. ىلا ءاج هدصاقمو هلامعاب#ريبكلا

 ةماعتسالاو قحلاو قدصلاو لدعلاو ءالسلا ١

 هنيجوسا نم افيقل اوناك و ابيطخ موقلا يف بصتتا ةسبايلا هامدق تأاطو امدنعو

 كع ءاشنا يف هدوعو مبل 5 همودعي ءافتحالل ا 5 لكن نيبدن الوهو

 رهقالد رهن يف نب راسو ٠ اعيمج مهبولق يف ميظع ناسحتسا عقوم همالكن ناكف ةلداع

 . هو يزرجوين يبرغ ةيلاجرازو الاح ايفلداليف عقومب ارام رتسثن ىلا لساكو ين نم
 ماسر اهيف. مافاةنا دعب يتلا دنيا نولو يذزجوم:يفرشب ارام كزويؤت ىلا ك0

 ةترمشنما ولا افاع _مهرطاوخ بيظو عدقشو ناك ورب الون ركيوكلا

 ابل مك اسك اهيف هتفيظو مارم رشابو
 هوتيل عم ةيدولا تافلاحملا دقعف هب هاصوا ام متا دق نب بنان مابك راب ناكو

 ةيفتبلالئابقلا ءامعز هيلا ىعد رمت وم دقع نب لو املف٠ ةعساو يضارا مهنم عاتباو

 هعاتأ دحا وا نب نكي ملو رهنلا ةفض ىلع الخ ناكم يف عامتجالا كلذ ىرج دقو

 ' مقاو- ضرالا ىلع عيمجلا ساجو الزع !ًواج اًضيا دونبلا كلذك و طق احالس لقني |

 ؛ ةيواحت تافلاحم دمع وا دونبلا نم ضرا ىرتشم عامتجالا كلذ يف نب دصق نكي

 خا هواك حرش هناؤ معرس ةدلاضلا ءانآوت' يفارفا نكت لبنا أ ) ا

 ا اذا هناو ٠ دحاو مدو ةدحاو ةنيط نم نوعونصم رثبلا ىنب عيمج نال هل

 80 ناو با حتلا قاتطوا ةفوصتا راقعنع لو بكسل ءاقلا ضف لكاشل

 وأخ نع فاشلا ليوطلا ءالكلا نم 9 ننلاةضكل ويا نوكب ال

 يي“ ض5 سمشلاو يرحب رهتلاب هاذ اتمر) هانعم امب دونبلا هياحاف ةيوط نسحو ةين
 ا

 م كنا ةدم يغف ٠ مهدعوب اورب دقو «نب ميلو دالوا عم ماثوو مالسب



 6-3 تاع" وعم ١ ف د

 ااا 31110110110110 1 1 1 تت 2 يب ىححا 2000-7

 ار 1 تسب ناو احم 0

 ةيوتسلا يف رظنلل رت رتسشن" يف اعامتجا نب دقع 1747 ةنس لوالا نوناك .. يقو

 رفاسو أديفم اباطخ ند ظفل عامتجالا ماتخ ىفو ٠ مايا هال هدم قرغتسا دوكحلا

 رتسشت ىلا داع ربش دعبو٠ دودحلا ن اب روميطاب دروللا عم ةضوافمنل كيبساش ىلك

 لمح ككل نير هعفاؤل ةلطمعت ةعب 5 م

 , مئارشل ١ نيودت : يفاوعر سو مهسيلر 5000 5 .نم دحاو ررش لعب و

 ل نتا انك ان اوراقي و دي همم ةلطارق ومد ةموكح هته نهتو ةميؤللا

 ددع رخا اسلحم ا تاوئس ثالث ةدمل نوختنب دودحم هئاضعأ ددع ةرادت

 «كيخ هر 5 7 ٠ ب 2 0 ١ ١ ١ 7 ع6 - + ع
 ةاييخالاع س لد 0 اما ةنس لك مهباختنا داعو لوالا ساحملا نم رثد | هتاصعأ

 9 يي

 هلأ ارك ١ نوه قفاوتب االاع لاطيلو نلتتلا :لابعا ىلع ةفزاشلا قح مل التفات سلا

 رواحتب اتوب ددع نكي مل ١1417 ةنس يمن © ةشهدم ةعرس -ايعلددأاشت تمئو لب
 ه2 بم

 ١785 ةنس يف اماو تان ويحلا نم هريغو“٠ ليالل احرسم رعراوش .تناك و ةمونؤلا

 ةادمح «ةنندم تراصف ابقرط ع امعراوش ٍتحاصاو ةناميسلا اندم دلع روف

 ةيلاتلا .ةنسلا يفو ٠ كلذ وحنو تيناوحلاو عباطملاو سانكلاو سرادلا. ابك تعش

 رست و ةّسان نسا ىلع سلا كلت نب دطو نأ لعبو ٠ كر واو افلدالك .تقآق

 يملا داعو ١17854 ةنس با روش 2 انعدو امعوبر قوق ةاواسملاو ءاخالاو هنروحلا ةعو

 "دل رك داما رب يشب تراك ةياش يه اير ديول ساموط نسوا ١

 ريفالد ا 9 كفنت 3 ءالسلا ا 7 ضامن سل

 أويلطفامئافلستب 0 مزارع 0 يقلزإا 35 ىيفعلا ا ملال ىلا همودق قدح ني



 ع. د14 هدد تايئال 0 0

 اناقت مكاح | و 0 0 5 6-2 البلا

 يناثلا سميج كالملا علخ دعب كلذ ىرجو

 يمأتلا سلراش كلملا نامز ىف 5و + «تراوتس ةلياع كوالا اع اميدص نب ميلو ناكو

 يلا نا نم كل عزن املف ٠ اينافلسنب رامعتسال ةءاربلا لأ

 ىرعلا يلوتملا ميلو كلملا ىلا رظني ناك و ليمجلاب ارارقاو ةلثاعلا كنتل ةبحمو كلذ

 ةوضنقو يقنلاو عواذملا يناثلا سميج ىلا ليملاب مهن اف ةدوربب يرام ةكلملا هت"أرما ىناو
 دكر م لو اينافاسنمل هتنكلم هيك اوركنا دك د يفو هونجسو ةرم ريغ هيلع

 ةنسلآ يق ريوالدن لحو ٠ د كرويوين ةيالو ن هده 0031 رمأن 7

 ايماكحا يف ةعبات دناليرامو تيكتكنك نيب تاعطاقملا لك تحضاف - !,ب لخام ةيل

 لعجو هقوقح هيلا تديع اف هب مهنا امم نب ةءارب تربظ ةنوالا كلت يفو ٠ رشنتفل

 00 ايناقلسنب ىلع أمك أح
 ةنالو ىلأ تلوحت دق تناكو 84 ماع ةيناث 2ك لا هت رمعتسم نم-رازو

 ةماع ماكحالا ءاوتلا نم. ىوكشلاو ةدئاس تابارطضالاو هبانطا ابراض ماسقنالا دجوف

 نلف دزه بنغال هيف لج رخا قلاو ميدقلاروتسسلا روح تاهتكيس الل ا

 ةيلظلع ترادو ووتسلا كلذ لوبق تبا.ريوالد نازيخاشاضدل كنا 0 ا

 فك ' نب ةيكلم قح نكلو ١7١ * ماع كلذو اينافلسنب نع املاصفنأ 5-5

 اهيبلكل ادي ابكات قاتل ءاد نيتعطاقملا

 ةرتكتا ىلا داعو ريخالا عادولا هءاقدصا نب ميلو عدو 17١١ ةنس ءاتش يفو

 رع فقو ابعوبر قوف ميخم مالسلاو حالفلاو حاجنلا ةحوبحب يف ةعتار اينافلسنب اكرات

 هيشنأس» هلزف قوق ةزيعتسم اثنا ىلع همزع لوادنع هب هأف يذلا كوالا هدعوب ٠

 )) ريثما ىد لكل ةهرح ه رمعدسم
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 ./ «  ةدحتملا تابالولا خبرات 59

 ١ 22ئ2 2ئ2ئ22222222ئ222-225222222225222 222222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يي يي يي ئ   1 1 2  2  2ا   1 1111111 1اا1ا11ا0ا11 0111

 0 عب أ لصفلا

 د( ىرتيفلا درسا تاريعتلا لم

 252 7 و د
 ا 1 : 31 58 7 : : : :

 تلسرا عل كييساش 0 عاقب فشل. نم لوا هك مدل ناح نايرلا 0

 بجومبو* ند امالا. كلت ةظيرخ مس يو 1011 م ا ميلو ندنن ةكرش

 نيعبرالاو ةيداحلا ةحردلا ل يلامشلا الح 3 اينيجرفل. ةأ طعما ةشاَعل ةءازملا
: ِ 1 ' 7 070 2 5 , 

 اينافلسنب يتبالو نم ريص مستو ريوالدو دنالب رام ةيذل و 0 يي قرم ناكف

 الع ةدايسلا

0 : 0 / . : 5 5 . 3 7 - 
 لوو ٠ ةارمعسلا ةيحراخ رظانو امنيحرف ساحم نم اوّصع رضا ذلا نروميلذ نادوو

 0 0 جياخ ردصم فاشتكا ىقح هلوخب م انك ل ا 4

 راحت'لاو ةاماعملا قرط ليهست و ئلامشلا ضرعلا نم.١4 ةحردلا ىلا ىتخ > يضارالا

 ا 015 قف فو ٠ .ةميلا كن 9 هتمفر نت ظلستملا وه 0 ناو دونبلا عم

 د ا يلا لا ىادنلا لك ولام نروملا راق 0[ ظ

 ةراحتلا لدابتو جيلخلا 0 يف ةيراجت ةضرف ماقاف حاجنلاب

 مك يف اك < ظردقوي ىلا دنع اب انو ا ا نيينطولا عم



 0 د _-_ 1

 ىدرعحت م1111 11111111 111111111 1 1 يي ا

 0 1 ماا و هاك ع ور فع

 د : 2 5 : 3
 دروفسك وأ ةعماج يف جرختو ١04.0 ةنس روك ذملا جروج دلو ال يلا وه نوك نإ

 02 : م : : 2 0#
 لان دقو ريظنلا ليلق ةيناسنالل ريبظو رويغ يكيلوثاك و رادتخالا ريثك ةلاوج وهو

 ةلوبكلا نس يف هنكلو ٠ روميطلب درول بقلو يدنالربا ريما ةبتر ماو فرش ةبتر
 0000000 للا ١ ينو ةنايفكلا ةسسشا جرم و نس اظولاو ناقلالا نع نمرعا

 دشأب تناتستو وربلاو تل ا ا دلت اجلا

 ةيلكنالا دالب ٍِك داقت الا

 دنالرذنوينيف ةيكيلوثاك ةرمعتسم ءاشنا اك ريمايفروميطلب درول لامعا ةروك اب تناكو 3 . 0 رم 1 . ْ 6 :

 ١ را سدلا راتبا نحر تيلوتاكلل احس زاك تلا نسج كالأ ختم

 ل حب كلذ ناكر نيدبطضملا كيلوثاكلل احلم كانه اشناف ٠ ةريزجلا كلت

 ءاهريغ وا عناصم وا ةرمعتسم اشنال احلاص نكي مل لحاقلا ناكملا كلذ نا ريغ

 / .ناك ةمج بابسالو كانه ةيزيلكنالا ديصلا نفس ىلع وطست ةيسنرفالا نفسلا تناك و
 عاقب ىلا هرظن روميطلب درول هجوف ٠ ةريزجلا نع نيرجاجم الج يرورضلابنيميتخ“

 3 ضنا ةييصخلا كيس

 |0000 د نأ اهورجلبم هيلا بشرق 194 ءاتاسجرف راز دقو
 ' يكيلوثاكلل را ال مرسلا نال كلذ يبا مهتموكحل ةنامالاو ةعاطلاب مسقلا طرش

 | رفاو بناج ىلع اوناك ل اوب اف مسقلا قوطنم ريوحت مهيلا بلطو هتيدأات يقيقحلا
 ا الضاف الجر اوحبريو مسقلا اوروحب نا مه ىلوالا ناكف ةياردلا مدعو ةوابغلا نم

 ةكرش ناو اميس هسنج ينب ةداعسو حالف هيف امب لمعلا هنديد لعج يذلا روميطاب درولك

 . يضرالا# ا دمنا ها رمح رب نال عسويفراصوتلحنادقتناك ندنل .

 انوش بجسم ع وا اراب



 ١ ا يحلل تايالولا خب هدأ رمد 3

 ١11130101111 13 3111 0 ا ا ا اا ااا واااو ا ا ل 2 ل يي يبا ظ10خخذذذذذذ1ذ1ذذ1ذذزذا لا

 .كغلوا نيب. هدوجو نم ىجرت 7 0 ار 566 ملاعلا يف خابسلا

 .هلوخت لوالا سلراش كلملا نم ةعقوم ةصخر لصحتساو ندنل ىلا اعجار لفق ماوق الا

 درول عم اهلهاست 1 امنيجرفف ٠ كيبساش جيلخ يحاوض يف ديدج رحبم ءاشنا قح

 دقلة ردح تربإك وم امتالايا نم ةلايا ترسخ اهتكلو اهتايد ىلع تفاح رولا

 طخو ىلاهشلا ضرعلانمنيعبرالا ةجردلاو سوناقوالانرم ةدتمم روما 0

 .حيلخلاىلا كاموتوي ربنحرخم نم ىصقالا برغلا ىلا ةجردلا"“كلت يبونج نم ضورفم

 .نمضتي كلذو يكيتتالتالا سونابقوالا ىلا ربنلا كلذ بصم نم ضورفم رخآ طخو

 ' هذه يفف٠ يزرجوينو اينافلسنب نم اريبك امسقو الاح ريوالدو دناليرام ةيالو لك ٠

 امود اهباوبا نوكت هناميا ينبل« اجلم ندم »ءىشني نا روميطلب درول دارا نك امالا
 :ةءارلاو ٠ ةيسايسلاو ةينيدلا ةيرحلاب نوعتمتب ثيح ىرخالا بهاذملا ءانبا لوبقل ةحوتفم

 .ىتح ارتلكت] ةموكحابتحنم ىتلا تاءاربلا لك نم الشات رثكا تناذ 00000

 نيب زييمت نودب ةيالولا ةنايد نوكت ةيحيسملا ةنايدلا نا اهنومضم نمو» خيراتلا كلذ
 يبحاورا ةنايص ناكسلل لفكتو هريغىلع بهاذملا بحا ليست وإ 5

 ”بحاصل قبب ملو اتاتب ةرئاجلا بئارضلا عنمتو عيمجلل ةراجتلا ةيرح حابتو ميك الماو

 لاجرلاىلا لك وف عئارشلانساماو هتيالول ماكحلان ييعت رما ىوس روميطلبدرول يا كللا

 ظ : مهباون وا ةرمعتسملا يف رارحالا

 متخب ةءاربلا ربمت نا لبق هنا يهو لامالا كل ناكرا اهل تذام ةئيزر تئدحو

 بالا تلوحتق روميطاب ذرولوا ترفلاك جروج ريسلا ةينملا تمهاذ يمسرلا م

 ؟7يفكلذو هيبا مساب اهرودصنمالدب همساب ةءاربلا تّردصو لس هنبا ىلا هكالماو
 يرنع ةنبآ انرام انايريول اماركةةينالبرام مسا ةلابالا ىلع :قلطاو ”١ ةنس ناري

 جل روكا 4 نا ديكس كلم لالا نئراش زر

 14 ش



 تي تال هات 00008 2س

 ادت” اذنك اثكلل لالا ه0 عا ا وكأكا اذ-تت5ُت5تتتلل

 رخاوا ىرح م هل مس ل ةيادبلا يي 5 ةديدحلا هل نمعتسمل نب 8 داحبا 3 ققوتف

 درنل أخا مبعم لسراو مهتففا رم نع همزرع ريغف وه 5 سمن م ا رح اي 1177 دس

 ةلايالا ىلع 5 ا هنمعو

 ناث و ٠ راذا ربش يف ترفمك تنبوب دلو افرم ىلا نورجاملا كئاوا لصوف

 بحري نا هيصوي هبو اينيجرف مكاح يفراهىلا سلراش كلما نم بانك لمحي ترفنك
 مهمهوتل ارزش مكيلا نورظني اوناك ءامدقلا نيرجاملا نأ ريغ ٠ لعقف اديدج نيرجاجلاب
 جياخلا يف هعم نمب درنل راس مث ديدحلا مهنطو يف ورفلا ةراحت مهنوبأسيس مهنا

 انيلضاوبصنو ننرف تنوم هاحت يوتاكسب روخ دنع اوططشو كاموتب رهن يف اورخمو
 اياك حرخف دونبلل ةريزج نالا 0 ةعلق ةمئاق ثيح نناكو .٠ كاع 0

 هيف ثحبلا راد كانه 120 7 7 هلا دقعو مبعوبر ىلا اثدح نيمداقلا لافتسال

 كل » ةسملم ةحبلب درنل رتسملل دونبلا سيئر ةهلاقأم ةلمج نمو' ةديدع ل لوح

 هعم نمب لحتراف كانه ةماقالا هل قرت ملف درنل اما « لوزؤنلا وا لاحترالا ّ راجلا

  ةفاسم ةقيضلا كلاسملا كلت ىف اوزاتجاو ٠ حيلخلا نع اليم ١6 دعبب رخ ناكم ىلا
 نيبو رب ترح ةعق ومب اوبلغ دق اهولها 0 دونبلل ةداب ل اوغاف لام ردك عا

 00000 2 ناكر تاكل كلذ نع ليخرلا ةيقأ لع اوناك و.اطهاركشم دن
 ٠ يف مهنا نيدعاو ابيحرت مهب اوبحرو ةيقابلا مهخاوك | اولتحي نا زيلكنالا ىلع دونبلا حلاق
 " ىلعاوقاطاو كانه نورجابملا لونف اهنع نولحتريو مهل ةدلبلا لك نوماسي مداقلا عييرفاا
 دوج - 2 رمل 47 قاب ةياع ذل د 4 0 ولا

 أ حروج ينام 7 لإبا 0 0 تاو تك للا يف هددت

 ْ يف يرام 0 ةيلاج 0 ٠ اهداحبا ىلا قأت نا ا تشفنأو ترفلك ظ
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 ةدندلع”نئدَس ةدامد نوت دوا و مل ةجرد تفايو حالفلاو نارمعلا يقارم

 عيمجلل ةيسايسلاو ةينيدلا ةيرحلا قالطا يف اهتفافو

 كلمتنا يي ىلع .ةنافدنانا تناك يفارجمم 0 قس دقنزوسلك ا

 روغي .تبتناو حاؤرالا تقهزو ءامدلا اهيف تلط برح نيرحمملا 0 نيب تندحو

 ةموكح اهنم هتبلطف اينيجرف ىلا رفف نروبيلك اما٠ ةلابالا يف همدق خوسرو ترفنال
 تيكا تزيتاف يرام تناسةئوكد ام نيت لان تزاوةهلت تر ا

 ديك ليت[ كرز داو رئابكلا نم هريغو لتملاب مرحم هنأب ايبايغ 8 هيلع تردصأو

 تناملرابلا ماما هومك انف هيلا بسن امم هتاذ ارربم هسفن نع ندنل يف وه جتحاف:

 قيئاك.و :نيقنل ةكرشب ةقلعتم تناك: هتبم«نا امم نكلو:“ هيل ىو هتااك 00

 روميطلب درول ةءارب تنامرابلا تبث دقو ٠ رجل ةقالع هل دعت مل اذبلف تلحنا دق هذه
 تعشلا نَح تاون امترادا يف كرتش :| ةيطارقوميد ةموكح يرام تناسيف تميفاو: :

 بناجالل ءاضغلاو دسحلا ران اينيجرف دونهو دناليرام دونه بوأق 0 هد كنطمو

 ءايرغلا درط ىلع اعم لمعلل مه اوطشنف زيلكنالا دالب يف ةروثلا بوشن رانخا مهغابو
 دونبلا ىلا كلو دنع تاعي مش ماو د مييلع روح مهرايد 0

 قحرمحالا ودعلانمنوحيرتسي اوداك ام نيذلا ضيبلا عم دبعلا ديدجت اودطف مهدشر
 ذكتقو يزيلكنالا كلملا ناكو ٠ ماقتنالا ابلاط نزوبيلك ميلو دلالام هودع مهافاو.

 اك ريما يف كالمالا يوذ نم دحا ةثاغا عطتسن ملف هاياعر عم ةيلهأ برحب اكبتشم

 0 عرشو ٠ ةروثلا ملع فار اكزتما قاعات ةضرفلا كلت نرولك 0

 5 كيش نم كلذ وحنو دين لرلقلا 0 دما مومس نيرجامملا:

 0 جاو دقق نإكم و نامز لك يف اًريبظ ب رع ا ءاضتلاوأ كارلا

 وه ىلوت را نم رن هيدل عمتجاف هن وعد بيجيو هتيار تحن مضن نم رولا
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 ااا اانا ا ان اا اا ا ا ا ا ا عملا ةذكدل ض2 اا ااا ااا اما ا ا ا

 اورطضاو نجمل و تملك 0 اوملعف نوير رخو نويثعي ادحرشو ميت دابق

 وغاب ءامحلا 5 عرحت ن هم اصلاخت ةميزيلاو رارعلا 5 مك احن |

 ٠ اداسق ةرمعتسملا 0 اوثاعو مهن أيغط 0 هترمزو نروبيلك جلف أامنمجرف يف يذذ زأب

 ىجضوفلا تداسف. طئاحلا ضرع ماظنلاب اويرضو هبارخ ىلع اوردق ام لك اويرخأف

 داعو هتوق ترفلاك عمجتسا ةدملا كلت نوضغ يفو٠.ةنسلا نع ديزن هدم البلا معو

 0 5 لإ [نو 1324 هيمو ناك و هيطلس ماعتساو نورتاتلا ةك وش ردضخفم هتلاا: لا

 لإ كلج 1ك د1 نذل وذ اناعلوض مراتسابركملا

 هبهذم بسسس دحا دابطضا نع ىهنت ةعرش ١115 ةنس ةلابالا سلحم نسو

 لا دلرمتو عينات كلذ قع رك اود ٠ :يدشلا تاتعلا ةلئالغ ثتجتتاهدورج لقفم

 تناك امني اذه يناتستوربلا نسيج وا يكيلوثاكلا ناج لاقي ناك هبحذمب دحا

 .يف نوت سميجو ابق يمسرلا ناترويسلا بهدم لعحل يعسلا ةلصاوم ستسوشت اسم

 دور عم تدحتاف دناليرام ا 100 يف يسسرلا يناكيلكنالا .نستلا |

 7 اا قنات رمال ناك دامت ةجهتلا ةنزجلا ايلك تتلطاو تيككتك ويدل

 .كيبساش ةرمعتسم ىلا نورفي نودبطضملا 9 نك امالا ضعب يف أضعب مهضعب

 انطوو 58 انما نودحيف ةيكيلوثاكلا

 ٠ .اهئاقيتسالاب ةجاحال ةعونتم تابارطضاو .ةيلها برح دناليرام يف ترجو
 | لك ادع كتانتو كللرتاكلا قوتس جاضتطإا ميتاواجمو تناتستوربلارئاكت اضيق ١
 ايما عقل سيل يده ليلو ايم كلذ ا سس
 * سلراش هنبا هكالماو هباقلا ثروف ١319/6 ةنس ترفلك لابس قتلا ف تا

 .ثدحت ملو» ة ع 2 عب دكت بحاصك  دناليرام يف ماكحالاةسار ىلوتو.

 كنملا لزانت رابخا ارتلكنا نم تدرو ىتح مالسلا ءافص ردكي ام همكح نامز -

 ص500



 في 0 جب اللا 0-0 كح 0(

 ةذكنل

 م ا ةللمق كارلا ربا نطو هنض ةروتنلاجلل دورا "عا ا نانا سل

 دناليرام نم تناتستوربلا ةدابا ىلع كيلوثاكلا عم نوقفتم دونبلا نابو يزامو 1

 ابولق تدجو اهنكلو ةقفلم فيجارا الا راخالا كلت ناو ناقيرفلا اهب موقي ةماع ةرّزحمب

 ضع كيلوثاكلا دب" يوق ”بوخ زكا له فل انك دفا ز قناتك"
 7 تماس ىرملا درفاو ماكحالا ةرادا نم باحسنالاى ]| 1785ةئس منور ظمأ

 !ئ 0 مكتلا

 ىلا. اكان اهلبق "نم" لشراؤ روميظاب  درول ”ةءارب«ميلو«كللأ علا«

 15 0 ناك اهريغب تلدبتو ةلداعلاو ةبيزنلا ةميدقلا امعئارش تسردف دناليرام

 ةصاخ. ٠ بئارضب نواهالا اهتاقفنب موقي دئالبرام يف ةيمسرلا ناكيلكنالا ةسينك لعج

 ةلادع سمشب هقسغ قاحما دعب دناليرام ىلا ينيدلا دابطضالا داعو ٠ مباع ضرفن

 د درول قوقح هنح ةكلملا تداعادإ 1/1 يعم ىلا كلذك لاخلا مادو ا

 اهئاجرا يف هارد ك1 دكلا فلج البق هيلع تناك“ ان ىلا دناليزام تداعف هتئازو يلا

 . ةروثلا نامز ىلإ

 ا ا



 4 الاول روم الا 2

 اذدتكدكتت

1-3 : 1 
 نو مهلا وى نيماكا لضخ

 د 1 ول 1

 ل 0 ماع ينف٠ يلور ميلو ريسلا ه1 تل رامعتسا لواح نم لوا

 ولا نب وع ةجربلا نين ةعقإإللا .ةيشلا لك ثّره تريور”ريسلا نلواشا كلل

 اثنا امهتلواحم يف ايعس اقفخا سرفارتلم درول هفلخو روك ذملا ثيهنا ريغ يبونجلا

 000 شا يواملا كلت لع هرب نورت الف واف و ضقعو يشف ل
 | اوزاك هسا _قالظا قارس ابنمإ تريؤز مدروللا لن قيلودقنم يزينكتالا كلملا مرتياف

 ١١55 ةنس تلوسر ناج اهيلع هقلطا مسالا اذهو عاقصالا كلت. ىلع

 .ايونج مدقتو ١755 ةنس ةعقبلا كلت دار دق ناك اينيجرف: رطاح عورتا 5

 .نم اينيجرف لاجر نم ةعامج تبلط ةنس نيرشعب كلذ دعبو٠ ناوشرهن ىلا ىتح
 .متف نيينطولا عم راجتالا دصق كونور لفسا يف يضارالا فاشكتساب انذا !هتموكح
 -كلذ دعب عامصالا كلت ىلا ءاجو 175١ ماع ناوش ربن ردصم برقب رجبم لوا اثنا

 و دناكت اين نم ناترويملا نم ةعامج تءاج ١771١ ةنسو ٠ دنالبرامنم 00

 را كرك .نوتدلوا يف ةريمتسم تاشفلزو دونبلا نم اضرا تعاتباو. ريف بثالا رب

 .سلوأش حنم 1 ةنسو + .يزيلكنال تاريعتملا راب نصايونج ليم نيتيام وح لَ
 دلاولا ةسقلا لك, نيززخل فارششا ةتسلو كنوم لارتجللو ندنرالك- درول ىلا يناثلا
 ظ نمزلا كلذنتييو» ادرولف يف ناج تناس ربثو يبونجلا مل 2 م ردت د
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 نأوش ربن ةيل ايسج نب اغنا اميع نا يفون يمس ايوا ثروت تيا 0

 1 ةيبل عسو لاخلا كلذ دسلف ةلايالا دودح جراخ يا 0 وة

 سونايهقوالا ىلا ابرغو ٠ الاح اينيجرف دودح ىلا يا ٠ ةقيقدلاو 5 ةجردلا

 داك امو+ ريق سناك. ربل يف ةيلاَكْلا لكش قرف اضيا ةيبسلا كلل ىو 000

 هلو اليم ++ ةفئاضو هنضن رجرلا كلذ نسودابرب نم ةعامج_ تسال
 ةرجلابلا قيرط اوليسو + اهبل امك اجب تام ناح ربسلا ميقاو كام هر 0

 00 1 هي ما ابل سات ىلع ىلوالا ةنسلا تضفنا امف مهترمعتسم ىلا

 ظ * ةيامنامثلا

 لا ريوبتك ىلشا نيسلل :ميتلابا .عتارش ميظنت.رما ارتلكنا ىف كالا 00

 ريوك كزاش دقو٠ امويف اموي دادزيس نيرجابملا هدع ناب. نيقي ىلغ اوناكو يرسفا#
 ورتسللاب ناكف لمعلا امتا٠:ليزج ءاع سوم كرا تارا ا كلو

 ام هيلع ىنبي ةدعاق ةباثمب ناك و ايمسر اعقومو ادنب نيرشعو ةبام ىلع يوتحي ديدجلا
 كاوا ةلاحل انسانم نكي مل هنا ديب ٠ لاحلا فورظ بجومب عئارشلا نم يضتقي

 دوجو ىلا وعذيام نكي ملو٠ ةطاسبلا ةياغ يف نيشئاع اوناك نيذلا نيك اسملا نيرجابل
 هلم تناك .ذاوبم روتشنلا كلذ قوطتم بنح خلا لاو نيك راكم هر 00

 نادف قلا نوتامثو ةيامعبرا امبنم لك ةحاسم نيمسق ىلا تمسق ادج ةريبك انيلوراك
 فيك .اوملحت نا اوتتع امو نطارقوتسرإلا ماظنلا كلذ مبل, قزنر ملف نيورشلبلا |

 اورقتحاو تالا قو اخ ىرخالا رجابلا يف مهتوخا ةيقب ريظن مهنا 0
 نس نرد م مهلك رشبلا ناب اورعشو ٠ ثوروملا فرشلا بادهاب نيكسستسملا

 ارم ل 5 علا بدالاو خسارلا ملعلاب الا لضافت ل قوفت الف ةدحاوةيللا



 ك4 لووك تم رو 2 *ء1
 كالا اة 5000 ااا

 روكا ها ررشسا + قال علا ميدعنوك المل نايل روتنلا كلذ نع ةلح نيزك

 ةياغلل ريسع رما ائيلوراك يخ
 مسا هيلع اوقلطاو انيلوراك ةعطاقم نم الوا نورجابلا هلتحا يذلا مسقلاو

 تق املف ٠ نيح ىلا ةحبار هيف ورفلا ةراجت تناك و الحاق ناك ندنرالك ةعطاقم
 ايم مكاحلا لعن ١61/1 ةنسو٠ قع رجابم ىلا لا نولحترياوعرش ل

 ةنس ءيحت ملو٠ يلشا ربن ىلع ةرداغلا ةنسلا يف تشنا يتلا ةرمعتسملا ىلا زناميسزن

 وا ىلا ةزدترالك  ةفطاقم يا لوالا ربما داق ص
 ماكحالا يف ةرادالا "وس نا ريغ نيلوالا نم احاجن رثكا لزامربلا ورجاََم ناكو

 مما
 ةةيعضلا ةلايالا كلت يف مهتختخفو مهدحتم ةوبص ةماقا يف نوبغري نوك الملأ ناكو

 ار ناك لك دلع ناك و ٠٠ ةلتخات ارم ةللثلا اهزاحت لع امص
 ةطحو لا عم مهت راحت نم لخادلا غلب دقف اذه عمو فاالا ةعيرالا زواحتي

 نور رجاه دقو ٠ كرش لك والود علا 1 نك 900 ةمركحتا قرا ا

 ْ مكحلاو لواقسالا ننح راد نلف الا نم د اوقاف + 0 دير قح

 نيكاللاَو ةمركحلا لع نبرلأ نولهالا به ىتح 5 ةنس ئت ان ان ملف“ ىتاذلا

 ةموضبملا مهقوقحب ع 0 نيبلاطو

 تبستحاف ةضورفملا ةفيرعتلا عفد اهنابر ىبا ةيراخت ةنيفس افرملا يف ترو

 هناوغا نم ةتسو مكاخلا ىلع اوضبقف ٠ نيلهالا كلذ حاهاف ابربم اهّتسو ةموكحلا

 معز اريل ناجح اوتناو باذلل : رك مهب اواقاو ةئادلا ةمركحتلا طوق 0

 0000 0 ل ا ل فاما قاطو رع ايهما مينا املك امكاح ةروثلا

 ظ د رك وا مل ناك ةنراسلا ةمزكحلا تا يسونتو ةليلق غييباسا ةدمب



 0 نا 2 ايالولا ا :

 كئيب اا 5050 الالا ةثتطتححَي 5100 الا 5 لا

 بخ يف اوصقو ندنل ىلا اوربا مهنجس نم برم نمو ل

 قحتشت انيلوراك ثروت نا اولاثؤ زيلكنالا لاخر راك هكللذ:نم ءاتساف * ملا ١

 نادنلا قا

 تباث مزع لكب.رسلك_مكاحلا بهذف ٠ مهتحلصم ىلع نيرهاس نولهالا نا
 . ىلاغلب املف يلا يان ةيولا ف : هتقفرو هتاذ رربيو هضايخ نع عفاديل ندنل ىلا

 ترب ةمك احملا يف نكلو ىلوالا ةجردلا.نم.ةينطولا ةنايخلا وحلب هد 00
 عفادو ةمك احملا نابا ضبن يربستقاش لرا نا وه هرك ذ قيلب اممو* هليبس قلطاو هتحاس

 هقنح ةدشلو هنع حارفالا نم اظيغ زيمت هناف ندنرالك درول قالي .

 ةنس لسرا هتلكاش ىلع هل ءاقدصا يعاسب اذهو ٠ ميمذلا لئوس ثسن هكالمأ عاب

 تجنق هيلع ناصرقلا ضبق سونايقوالا يف رخام وه امتينو ٠ انيلوراكل املاح

 رساتو ايلا لضو ١ 8 ةنس يفو* تاوتبم تيازلد هيلع اين هدوجو رش نم ةلانالا

 ةلالمالا يوذ ةدانلا ةطلس دس انو نيلهألا ىلع طغضلا لإ همانتها انراض ت1 ءامع

 كرلتضو 8 تقاق ال ٠ ليدخلا ملاعلا ىل ارتلكنا هب تفذف مك احرش وهو

 نأ بلطف [رتلكلا يف مك وح اذا ىجقعلا وس ىننش راثسالا نكس دلي 00
 يفنلابو ةيندملا هقوقح نم طاقسالاب هيلع مكحو مك وحف انيلوراك يف هتمكاحم يرحل

 ةنس 18 ختم ا ثرون نم

 هك مكر ١5 عا رغم لأ لضرل مرت 1 ولا يف هفلخو

 هبرخا:امم هحالصا عاطتسنا ام حلصاف ٠ حالفو مالسا ءانأ اهلك تناك تونس تس
 ريغ٠ راصتخالاب انح مهرك ذ نع انبرضا نوديدع نورخا ماكح هفلخ دقو٠ هفلس

 رق [تكناةك لسا وب نأ 4-19 ةنس لوح لاسأد تريوزوتشلا 0 ١

 1 دنالترامو ًايئيجرف نم نوريثك اهماو انأرعو اعانتا ذادرت تطرش يتلاةلا ١



 ا ا

 ١1111111 111 ل 2 يب كلل يي يل ةذكدفْل 1 لالا

 00 اضيا تءاج ٠ 00 يب نم
 اهنطو يف تادابطضالاو بورحلا تمئس 0-0 اضيا ةينامرج ةلئاع ةيبامو نييسنرفالا

 00 فول تتلو اهريغو اونص وتتم نم يهنرتغ اهبلا نجاه و نيرلا فاعض ترداق

 000 0 اللا قارئ رق نإ يك ذاما نول اند يلع نوط نوير لا دات

 اوكشتا !اريخاو :يكلذ ىلع جبل لش الو. ءافعض اوناك ميتكلو ماقتنالا يف نوبغري

 مييلع الابو اهتحيتن تناك 11 ةنس برحب ضيبلا عم

 يف ءاغلا,شدنوملا نسول رتسملا رابب ةنسلا كلت, نم لولبا ربش ىف هنا وه رخلا ليضفتاو

 ' اهب ةطيرخ مسربو هفافض ىلع ىضارالا دوري سى سوين رهن ىف انيلوراك ترون

 0 توا رسال هيلع اوصقق وبك اما تاسعا 0 هنا مهنظل ا ري الا

 ضيبلا اومجاهو تاباصع اوقرفتو هوقرحا مث نمو مادعالاب هيلع مكحف مهسلسم ماما

 اومجاهو نويبورالا كلذل حابف٠ اسفن 1٠١ مهنم اولتقف ةرغ نيح ىلع كانهو انه

 ا تق يروش سلجم دونبلا مايلارخاو:تائمو كارتع ميار

 لاتقلاةموادم :رخاو مالتتلا تلظي .بزح + نيمسق ىلإ اومسقنا مث ميعزانم تشاو

 .٠ ةعطاقم يف ةماقالاب مبل حمس لوالا بزحلا عابتاف ٠ نييناحلا قارتفاب رمالا ىبتناو

 و 'ورجاه نوديري امي زوفلا نم اوي اماف داضملا بزحلا عايشا اما ديه (يتنوك )

 ]1008 نس ىلا داو يك ان ةطلتست تحت انيلوزاك ' تيب اذكمهو ١ ىرخا نإ 3

 0000 1 اك احوست لك ىلع نيمو اييلوزاو ثوسو ثروت ىلا كح

 يف ماقو تاظبشملا نم اهمدقت ضرتعا ام مغر ىلع ةيناثلا حاجن نم رثك | ىلوالا حاجن
  ىنىلعايبدااهولها مدقتيملو ١744 ٠ ةنساهأبا نيبناسسالا  ةمجارمامصخا تائفعلا نمأ,ايمس

 0 ارآ نكي ملك نضاذلا مل اننم اما :٠ انرايمتساو انجاع هبق اومثقت يقلا كا نع

 ل12 انلوراكا كاووت نق, نديسف دحر, ملف ىرتنالا ثارريمتنملا يف اك_نااغلا



 05 1 4 ةدحتتللا تأ | هةضأ .

 1-لا ااا لا 2000 اذتنلل حا ععااا 5000000000 عع للا

 ناكاو + 17/94 ةنس نق تدجو 7 ا ١7 ةنس ابيف ةسينك لواو +17١
 ضرا » اهوعد يتلا مهدالب ب اجعالا يديدشو مهنطول نيبحم ءادشا نولهالا
 لثملا ام برضي راص ىتح راشننا يا ابعوبر يف ةرشدتنم ةيرحلا ترئاكتلو « كيصلا

 ير طعن اال» قوس مك انسلا نمر يف مهلوق.انيلوزاك ثروت :بعش نك ىقوراذ
 «رصيفل لو ىنح

 0 اب صلي جه د٠ ه4 هج ©ج - ١+ © هيوم ع عسسل

 نونسسلا او نسوا صفلا

 مس ل _لس# ب جهه سس

 -( انيلوراك قو )أ

 .قزوج ةماعؤب نيرجابملا نم اددع اهيلا انيلوراك .باحص ! لسرا 1770 ةنس يف

 يضارإلا "لك ئف ةييزواب ةرمعتسم خيراتلا كلذ تح نكي ورب كباس سار

 نع ديزت اتحاسمو ادرولف يف ناج تناسو ريف تناسو 2 يربن نيب ةعقاولا

 ١ ةلوا :نيروك ذملا نيرجاهملا لقت يتلا نفسلا تلضوف ٠ ةبيصخ اهلك و ليم ةيامعيرإلا

 ةتأوينزلا نإ يعم ىلع ةنس 18١ رورم دعب كلذ ناكو لايور تروب افرم ىلا

 : اسنرف ةلود راعش هيلع شقن ارجح هتماقاو ًفرملا كلذ ىلا

 يكلإ#:رطنم' نري جاهملل قري ملف :٠ الا ترفوم.عقوتم :برق ةروك ذملا نفسلا تسر ١
 بع ترهيرا ةناسمتالا# .قيرانسو نسا "هيب تعلقافةلطبأبلا ىل لود باق ا

 هتفض ىلع ةعفترملا ضرالا يف اهيف نم لزنف يلشا رهن تلخدو ءىطاشلا ةاذاحم ىلع



 را انيلوراك توفل دج مع ,٠

 كت 3 00-0

 سلراغب كلل: ايارك "كلدك اعود نوثسلراش ةنيدم_ نيا: كانغ اوعضوو ةسوتلا

 انيلوراك ثوس ندم مدقا يهو ةنيدملا كلت راثا نم نالا ىتح قبب ملو» يناثلا

 نووسار لل يلقن غفل 52000 نصحلا لوح اهورفح يتلا قدانخلا ا و

 نطعلا تابن نالا هيف 5 3
 0011 لا اثرا اطكم كسسو ركلاو انك اج هاش ارسل

 اد 0 ورك ىتكلو رك انك كول نش يذلا روتسدلا نم ةتسن عمم نوؤجاولل

 .”نواعب يذلا ساحملا :ءاضعا ددع 56 . مهفورظو مهتلاح ب 2 هك اوماقأت

 ع نورخاالا ةسمخلاو مبنم ةسمخ بعشلا بختني ةرشع ةرادالا يف 3 احلا
 5-5 ام ثدحت ملو ةمظنم 1ك مهدنع تراص ىتح رام رك ملو“ نوكاللل ض

 ةييوتحلا ميلاقالا يف اهراشنتا"نثكي-ىتلا ضارمالا ضعب:ىوس مبشيع ءافض

 وو اك 1 2 نيس او ةف يم مك احلا ةينملا 5 داو

 ثوسل اكلات ذيل ال وراك -ثووت مك است .قفادإ :ناجت رسل :نيعت نا" ىلا كولا
 هغم تلج رضح املف ايقيزفا تاعطاتم ىدحا يف امكاح دئنأ) ناك دقو اير

 ” ١ 5 راني انالع ةفيرولاو هامل نو 1تايلك واود. معدنقا اوم اء ذا
 | ملا لم سدر اس نوح تلانتع و لكنألا  اهدعسم مل ىلا خل كالا

 ْ مو ل يللا ةرار الا بينلع نيا كلقعملا ع را قفالنخب ..

 1 لخلل شيلا مهمدختشاف ةلدثعلا ميلاقالا لفك ميفرالاك جيل رن

 حا قافوتشالا ادع ورتتقراو جمالا قط رؤس ىطم دعبو »+ رجلا دادتقا' نأ

 ٠ دحاو ىلا نينثا ةبسنب ضيبلا اوقاف ىتح ابيف حونرلا ددع رفوف انيلوزاك يف .ةفول ام

 / ناطغ !يطلخرتب كلل اهكظلا اوابس نيكاللا نالداضبا رياكتالا رشا هسبرتكف
 ايزو انام عيططتم قل غارب قس موتا اايادقوو د ةملتما نامه قتلا



 ؟١ 1-6-7-5 ولا خيرات 0 كده

 يه لإ كلذ يكف فو اومنو .احالف 0 تدازو نيرجامللا ددع َكلَذَت رفوف

 قود ماكحا لامتحا اوعيطتسي هل اهناكسؤ ئالرذنوت ةيعتسم اهتالوك ارا

 اولسراو ةصرفلا انيلوراك باحصا منتغاف ٠ اهنع ليحزلاب اومن ةرئاجنا كروي فوأ
 لاجرلا نم اددع كلذب اوحبرف انيلوراك ىلا مهتعتماو مياقنل كرويوين ىلا مهنفس

 يف ةعقاولا يضارالا نييدنالوبلا نم رجاه نم نيب اومسقو ٠ ةديفملا عئانصلا يوذ

 "رى. مسا:ميلالتحا ناكم :ىلع .اوقلطاو ناكسلا نم ةيلاخ. تناك و يلش رن يع

 نعو انيلوراك يف ضرالا بصخ نع رابخالا ادنالوه يف تعمسو ٠ نون سيج

 موسعا ااا ااا ااا ا ااا 0000 ا

 نناكف» نويت نيضيخ ةيلاج يلا ارييطناو نويل اهمال ا حالفو ةحار

 نيدبطضملا تناتستوربلا نم ارفاو اددع عمجف ةرمعتسملا ءامنا يف ابغار يناثلا.سنراش

 ةمركلا سرغو ريرحلا دود ةبيرتب ءانتعالل انيلوراك ىلا مهلسراو ابوروأ يبونج يف

 ماس ظ ابيف

 ناك نوتسلراش عقوم ناف 00 ثوس يف ىرب كلا ةتيدملا ت تفي[ ةيقلول ا

 ةريزجلا هبش اوراتخاف ةحارلا تنتسا دقو نالا امأ١ ةيور نودبو عرستب يقنتا دق

 ءانبل ربوك و يلشا يربن .نيب عقاو ةياغلل ليمج ناكيرت تيوب لس ةوعدملا
 ويش تنهازبةلايالا ةيصاغتاهولمجرو اضبا :توتنئل زان ةديدلا ةضضلل | ا

 ةقادعبم:ءايثا» امبلاو .اهنم لقت اع افررس ىف نصل تسرو ةقئاف ةعرسب
 هيلا رجم نا ثدحف ميهيلع نييبروالا روجو يغب بسس لاتملل 'دوتبلا فو

 هقدان نسليهرن مهومرو مهنم 8ع ظاتغاف نيسروالا تاعورزم .نيب اوزانجاا

 ةازاجميفةبغر انيلوراك باحصارمظادقوةم وكحلاىلا رمالا مهووذ عفرف مهفتح مهودراف

 54 ملو « قوما معدادتسا ادربظاو كلذ .اوبا(ضيبلا) نيلهالا نا ريغ ةلتقا
 0 78 لاتتلا بشنفق ٠ مهتوخا ر 15 اذخاو اماعتنا اهيف ةمغر مهنم لقا دوتبلا



 هوو 5 توست نكن
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 الس 57 ذل 3 يب ا ةدكدككَل

 لتف اودمعي مل مهنا كلذو مهرحبم عر رأت ذوس برحلا | كت ُش ةلاع ا 8 1

 ع كاسي نا ةئيم ةزاج الجو مهرساو اما مهوكتسأ ل مى دارا زو دوبل

 ةئزحملا ةلاحلا كلت تمادو ٠ نيدنا تسو ل هن اوناك كا لاحبو

 نغ صخفلل ةنحل تننيعتو ٠ ماس ةدهاعم نيقير هلا ٠ كرا كلذ دعو +: هند: هلم

 هاب اهتيوستو اهيف مكحلاو نييناحلا نيب تافالتخالا
 واسس زوق عفا هيلا نتكعاوملا ةددع رقي 'انيلؤزاك تونس ةزمع مات ز اتت

 ٠ انافاسو بياك يربن نيب ةعقاولا يضارالا مهل تحنمو ةميظع ةيالو يسأل

 رتسملا فقوا 178 ةنسو * عاقصالا كلت ىلا اهنم نيرجامم لاسرا ارتاكنا تموادو

 مامتهالا ىلع هتايح نم ىقت امو هنو 0 هلك وعلا كانلااب يضر ها كورت

 ةنسلا كنت يفو + نتسلراشىلا ريشتس رموس نم تناتسنوربلا ن دل سك طولك لوح

 مدح هلال هاوغ رف ةماغنم هيدا :ا نو ريتا دنا ها ولا ع

 ماس اكن زيناووللا هعيش نم. نورجابم-:لاعور 0 ىلا ءاج ةيلاتلا ة <

 هنو ةنسلاو ةسرلا ىلع اضنا' فت الوقف نيوؤحراك د: ةرولاةساعرل ا قتوكشلا"

 ماتلا عاوضخلاب اهاعدم نورجاوملا.لياقق لاير ترؤب ىلع ةدايسلا نتسلراش#ةموكتح

 ا ا ا كارا اسر فكر نك لا تالا ولسا هاوعلتا#ل كتان طرب مارت
 نم رثك !, اهاباعو :نع اسنرفإ تلخت دقو مهتويي نم نيك اسملا-نييندلتوكسالا كقلو)

 ظ اولا :ىارفلا هةلكاجللب اك

 | ةظورمللا ”رئرشلا نوشنملا 1944: هس ودا ذك ناك اننزخ كلم عتارلا"يرتغ'ناف
 ' يضم دعبو٠ ستونغوبلا هبعشل ةداعلاو داقتعالا ةيزرح محام هيف يدلا ستنان نآمرقي

 | و ردع ميارلا لادول منار رع قلع لج دونما ك3 ول نسا 9م

 ١ يضاقلا روشستملا كلذ صضقفنف . .يواباملا تبعد ميمعل 0 هتصعربو يبهدملا هصعتت

4 



 ع ةدحتملاب اءالولا خيرات را
 2ظك5000111100"5 25100110000 ادذتنتنتننتت

 لا اونحاملاط نين مهام ال سيرف مم 0 00 ةيرحلا حنمب

 نطاقلا ىرقلاو ندملا.يف بئاتك دونجلا عزو ر 2 يكلو٠ مهب كنفلا

 ماقو مههوجو يف ة 0 قلغاو اثات مت رجامم عمد تناتيشق امف

 كنت لك مغر ىلع قكلو هيلع اوارحت اذا ةبزبلا نع مهينصل دولا ٠0

 نم ةيئيس "ىلا ةنامسخ ةيمنجالا دالنلا ضل اسر نم رجاه لو زجاودحلاو تاطايتحالا

 حلاصلا ءاجرلا سار ىلا كيطلبلا رحب نم ابروا يف ستونغوبلا رثنناو ٠ اهناكس ةبخن

 ف قبب واش نإ 20 نم رفتساو* ادرولف 0 نياك نم ةيبرغلا ةراعلا يفو

 باحرتلاب اهمعش مهافاتف ةسروالا رجامملا كا نم اهريغ َّى 0 رثكا انور ثوس

 هم رش لل اروذ نيديعلا دخا اوين مل مهنا ريغ ةيسنحلا قحو ةبامحلا ممل اوئمصو

 نال اهنح د نيالا مم الخ ىلع نوك اللا ناكو دعب تنس دق نكت مل سنجتلا

 افسح :نوماس ةهعل املا تلت عضو ىتح سن ونغوبلا يغب دقو ٠“ ا قحلا ىعدا دلك

 تينا كل يفوض سس نيتللدل نيله لكلا رخآ دع ان

 ةياكتالل يتلا فوعحلا سفن اًوعتمت دا ١ 19ا/ضفتس ىلا كلذك“ لاحلا مادو

 .رزسللا لعج هتلواحم ع لمع لواو 1 امك 5 نتوكا شمع ءاج ١ ماعو

 نمو هنم نولهالا رفنف ٠ دالبلا ةعيرش رم امك يريستفاشو كول هنس يذلا ميقعلاا

 ةلايالا تحبصاو امتدت اوبا ةيلودلا موسرلا عفد ناوا ناح املو٠ هوضهانو 954

 جرو هنع هتعدلا اكوا ليوحت داراو ىبععلا وس 0 يب ىضوغلا ةلاح يف

 م. ةمجحارم وهو م ١ قدحملا رطخلا ول أبمعش هيمأت هنومصم ةلايالا ف اروشنم

 ريغ» ,يقرعلا يكحلا نايشلو دولا دشح راذنالا كلف نع حتق 00 نابسالاو

 00 0-0 ىلا رم و ةايحلل موقلا هبتتاف هتدم لطن مل هبومتلا كلذ نا

 3 ةداعاو ا داكنا شرع نع يناثلا سميج كلملا علخ ريخ مهغأب ةنوالا كتبا يلا



 57 انيلوراك بوح 9 1-0

 ن0 ل ل ل ل ل ل م 11م 11111111111111 1 1_1 لا

 ا ٌثس_ هلعد ا يع يكاسلا هاد ١595٠ ةنسو هبلا -يرامو

 بلط ىلا بعشلا عزن ىتح همكح ةدم لطت ملو قباسلا انيلوراك ثرون مكاخ
 حور عبشا بعشل اماظن حلصت ال يتلا ةيكولملا عئارشلا نم صامتلاو لالقتسالا

 بعشلا نيب ةريثك تانارطضا ترجو ٠ ةيرحلا مد هقورع يف ىرجو ةيطارقوميدلا
 ةققفاوم رك ا ىرخا نسو ةميدقلا عئارشلا ءاغلاو نيلوالا زوفب تبتنا نيكالملاو

 ركذلابقياخوه ام مهمايا يف رجيملنوديدعماكح انيلوراك ثوس ىلع ىلاوتو ٠ مهلاوحال

 ةلايالا ءاحنا 2 نمالاو مالسلا داسوب هاذملا ةيرح تقلطا دقو

 ا ل هلام ك0 لاك يذلا روف سيح كلل دب ىلا

 00000 | 0 ةسركللا ترج ناك نايأ نطوا تنأس ىف ةباسمالا ةنلاخلا لك

 0000 و تل نم يو بت يللا ارتكلا نط انرق تنال
 كل" ىف افار نكي مل نسلراش سلجم نا ىلع ادرولف ةلازنو انيلوزاك ثوس لَ

 0 دلال (ديدإر نيئاسالا ىلع اومحيف اهراتع ضوخ ىنلح هرك | انناو تيا

 ةلمحلا كلت يف ةمج تافراصم انيلوراك ثوس ةموكح تدبكتو ابرام مهنم اولأت
 ةريل فالا ةتس غلبمب ةيلام سيطارق رادصا ىلا ترطضاو دوقنلا نم اهتنيزخ تغرفف

 0 ةيزيلكلا

 ءيشب ةلمحلا كلت يف هلشف نع ضيعتسي نا روم مكاحلل ءايربكلا تتيزو
 يف هتلايا حران اناس نم تربل نيزتحلا يف دونبلا لئاق ورع ىلا دمعف رخا

 مدق "اطت ملو هل نيصلخملا دونبلا نم اعوطتم نوسمخ هبحصي 1١0 ةنس لوالا نوناكأ
 000 ل وتوس يد دبع ذنم جارحالا كلت ضيبلا نم دحا

 ا كلا نداسر دعل جرخفا لا اوفا اهو يك لانا دلل ىلا ربشلا كلذ
 اوتثاملا نع فيني ام اورسا اريخاو موجبلا اوموادو مهناذا اومصف ةفارلا ةازغلا نم بلطو



 2 ا لا 5 ير مت

 0 رص 0 يلاتلا 0 يفد 6-2 تيتا

 ارك ةيعلنم سبع ىلع اكوا نيل ةيلكتالا فيل رصنلا ناك و مهولزانف

 ةيلاجلا نيب ةرباخم لك تمطقناو ٠ كيسكملا جيلخ قوف راختقا لكب زيلكتالا ةيار
 انايزول يف ةيسنرفالا ةلازنلا نيبو ادرولف يف ةينابسالا

 ها تدل انيلوراك كروم ىف ةيبسرلا ارتلكنا سنك تلعج كانالا 0 ١

 ارد ةبنكلا 00 0 ذك .١ نيلحمللا ءاضعا يلا نال 0

 ىلا مهجاحتجلا اوعفرو كلذ ىلع اهئاضعا نم.اونسيل نينلا .ضرتعا) * 0

 هر ريكو هيفا رطنقا تال رابلا ىلا موعخرف ءانيصا مهكر ملك يف نيك المل

 رارق ىلعو ةنيعملا مهدودح اوزواحت نيك الملا ناو ارتاكنا ماظنل ةفلاخم كلتك ةعيرش

 يذلا . ييتنولا بصعتلا .ىوس.ابل خوسم ال ىتلا ةعيرشلا كلت تسلا او

 ديشيءابك يروا كلام نم ةكلبم لك ري ىابوب ينعم يسد 0
 حيحصلا خيراتلا

 الوطسا نال كلذو ٠ انيلوراك ثوس خيرات يف بارطضا ةنس 17١ ةنس تناكوا
 + ةلازثلا نلع اليتسالاو نتسلراغ .لالتحال اناقاه نمءالسرا طا ل

 نوينوح 'مك احلا .ناكو .٠ .عافدلل اوه انو.اوسحلَتس كلذ نتسلراش يعش سا

 ىتح ودعلا نفس تلصو. امك .. ةوخنلاو ةسامحلا ران مهنق ناسرضي علف 0

 مق. ةنيدملا ىلا ءشيحالاوتا :ارارم ةازغلا.لواح دقو دادعتسا منا ىنع 007
 مجهف ةسبايلا ىلا يدنج ةياهناث لازنا ةيسنرفالا.نفسلا ىدحال مت اريخاو ٠ اوحلفي

 هارب نا يقتل ا ةحوملا ىلا رهو طصاخ هلا 0 زيلكنالا مهيلع

 ثيحراةيخلابةدوعلاوراصحلا عفا ىلعءادعالا نفستمغرافريماوليتق ني
 أبباحصأ | ةدعاسم نودب تع لا عافدلا كلذ انظر ف ثوس تدرعت لقو ٠ د
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 انملور بوس ا 0
 . اهيل

 ااا 0 م 2 يو و 1111-5 ععوعالا
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 0 مهنم اولتقو 0 اوس 6 ىلع زيس امأي ةليبق تراث 171١5 ةنسو

 لوا لاول تالقللا ىلإ مهرطتتا تحل ماقتا رش فراك مكلسلا ميتق مكتناف

 مالم نسا طلا ىلا اوشا قدح يادرزولخ وت ايصا ىلا اه

 كالمالا باحصا ةطلس رصح اهتحيتن تناك ةيلها ةروث تثدح ١715 ماعو

 3 نيضارصلا ءافيتساى وس مط وهال و نيفلصتم ىو الملا ناكدقف 3 ةقيض ةفطنمنمض

 ا يلا د1 د د واو ا

 بعشلا ربص غرف نا ىلا نوك الملا هاغلا نيلهالل ةدئاف هيف ائيش سلجملا ررقام لك

 ا ل اوفستاو نحلل يلح نيك الملل اولؤو اعمت وسرق مينطلا ىلع اوني نالوا
 دياو مهل مكحف تنالرانلل يحاركش اوتفدو لول حووح كالا ملساَب مكحلا هوت

 عاق ٠ ةناب دئنقو مهددع 03 نيدلا كالمالا ئوذ ةءارب كلدب تيغلاف ٠ مهملاطم

 تيرتراك درول وهو نماثلا اماو جروج كلملا نم انيلوراك يف مث الما مهنم ةعبس
 .نيعف ٠ هكالما ىلع ظفاح هنكلو: عئارشلا نسو ماكحالا ةرادا يف هقح نع ىلختف
 اوردعتسا نيدلاواةنبتم نسا: جولع ةرستسملا مث ئارش تدطوتو امك اح هلبق نم كلملا

 مم ل ءادقاو ةعاخش يوذ اوناك اتلوزاك"

 ا



0 

 0 بت ناس در د 2 اا دسك 5 اريل | دا
2 - 

 ظلال ب ب ب ببي . اثذكذكت
 5 ل

 دو رس اوعا ءكازمأل

 دقو ةيلابخلا لك ريفا ةتاريسم نفر ةركم ةتانلا ةرتتشلا سا

 د يرق تناك رفح قنا عع ناسحالا ساو ا

 رعهدلا فل ويدلا ءازقفلا نمو نيك املا ةلمعلا نم تورتك ناك 2 ا

 تاملظ يف نوجزيو تائملاو تارثعلاب مهيلع ضبقي 7-0 ءاينغالل نينويدم مهياع

 نم ئوكشلا# تاوصالا تلمف ::ابيلع كتي ابل تري ةلاجي ميلابع ىلا

 فارشالا .دخا اذاو ٠ ابل متهاذ تنالراللا عماسم تقلي ىََح 6 ةلاحلا كلت

 نينوجسملا حارس قالطا رما يفرظنلاو ةكلمملا يف نوجسلا ةرايزل اضوفم نيعي نا بلط

 نوحسلا باوبا تحتفف مايق 0 ةمهملا كتب ماقف ع مئارج انيكتر مل نيدلا

 ظ 1 05- حارس قلطاو

 كاوا نا ىار امل هنا:لب ٠ دحلا كلذ دنع فقي مل فيرشلا كلذ نا ريغ

 مماقم اودقفو مهنطو ينبو مهناريجيل ةيرخسو اءزه اوحضا دق ءاسعتلا نينوحسملا

 مل نظو داحنا يف ركفي عرش طونقلا مهلمشو سيلا: مييلع داسف يدا

 ريقفلا نهتمي الو ةميرج نيدلا بسحي ال ثيح اضيا نيدطضملا تناتستورباللو ٠
 دمي املاح هل ندا قل يناثلا حروج كلمل نم سمتلاف ٠ ديلا تاذ قيض 5
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 ةءارب 175 ةنس ناريزح عسات يف هل ردصاو هلءوس ىلا كلملا هباجاف اك ريما يف

 وهو ٠ ا يونملا رحبملا هيف ل يغض يدلا 7 عقومب حرصت ا

 يكفيسابلا ىلا نيرهنلا كناذ نم ابرغو ٠ اهاماتلاو انافس يربن نيب ةعقولا يضارالا

 ا ال تلو اطل امض ويصنف" ءارقملل ايناحم .اهسامزز :تلمحو

 تكللت ىلع قلطا حروج كالملل 50 او ٠ نيرجاهملاب مامتهالاو رح. أ كلذ يف رطنلا

 همساف هتردقم لكب ةيناسنالا مدخ يذلا فيرشلا كلذ اما ٠ ايجرويج ملسأ ةرمعتسملا

 دروفسل 2 ةعماح 7 جرختو صاللخالاو ةنامالا كبم يف دلو ٠ بدك ف سمج

 ل1 تالرللا يتوضعو يدنجو سراف وهو ٠ .ايلعلا ارتتكنا ةسينك ىف اوضع ناك
 زعي عاجشو مزاج طيشن يارلا.بئاص رومالا يف رظنلا ديعب فوطعو داوج ديلا

 ”000  داناو بتيعصلا ةرصنق ةينئاتنإلا ةميخلا همجي هتاذ, سرك دقو مرتك

 418 0 اجرويج تاتا ىتلا ةيلاجلا مك احو معز ناك .ليبتلا ادبف:نيدياستيلا

 52 الو لو اب ماع رخ |وأ يف من رجه رايد يلا اوغار ابيصتا ند لع

 سسات عضو 1754 ةنس طابش ربش ةرغ يف كانهو ٠ انافس ةنيدم نالا هيف ةمئاقلا

 ًاناعس ري يب ونج ةبدياكنا ةندم لوا

 .« هيخا» ةدهاشمل 00 ةليق ميعز يشيش وموط ىفاو كلذ. ناشغ يفو

 نم ةلح يهو هفرع يف ةسيفن ةيده هل مدقو ةشاشبب هايح هب 7 ابلغ نايك

 هل اهمدقت هتينرب ررث“ نيار ةروضي شوعنفا اناخلادو «وافب» ي ريمالا سوماحلا دلج

 2" سوماحلا دلج اماو ةحملا ىلا زمربو معان 2-5 كل ة ةيده هذه» الثاق يدنبلا

 | - ةماقال ةحناس ةصرفلا نا ب د وا يارا انحاو انيصلل نوايا اولا
 1 .يف يصوصخ عامتجا ىلا (ليبكابفلا “ليسن ءابعر وعدن 08 هسا ماعد ىلع ءالسنا

 ا بحرو دونبلا دحا ضبنف ٠ رابا 59 يف عامتجالا كلذ دقعو ٠ همأط اوماف « 50“



 50 اة يحج عادت كف
 111111110100 010 0010101111111 ]1 1 1 1 1 اا

 ةقاصلاوتلماجلا الك مكتلم اوددرومهبدل 100 1 1ك زياكنالا

 0 لك نما ءاعزلا"دفاوت وت قرلا عرسي ةوتإلا] نيت بو رتاك لا انف

 يسك وريشلا ةليبق ميعز نا ىتح ٠ هعم 'الولا ةفلاحم عطقو هب بيحرتلاو هتدهاشن

 هدو بطخب يسانت لامج نم ءاج

 ىلا نوبسحب اوراصف ٌريلكتالا دالب يف رجبملا كلذ يق” ءاشهالا ميسان نال

 بوصو بدح لك نم نورجابملا تفابتف ٠ ةفاتُحم دوعوب مهنورغيو ةيلا رفسلا شانلا
 ةيروألا كلامملا نم اهرغو اسنلاو ةياماوخو ارسيوس سو 0 0

 ”حاللتيلاو ةحارلا قرط ميمامأ كمبو ةعسلاو بحرلا ىلع ماضتسا ف 1 ا

 هدو ةيلكتالا دالب ةزايزل عه عم لح 6 ؟ احجلا بهذ 174 ةئس ناسين يفو

 ايجروج ريظن رجبم اشني ملو ٠ حروج كللملا ةلباقمب يظحو يشيش وموط ميعزلا عم
 7 ١ 1 هم ار ع

 ةحورأا تاتتفاويوسملا كبر 3 ْْن 1 ملف لاحلا فورظ ةاعارمو يداملا 0 بيج *؟ يم [

 ذوعبنا ىللقو*ةعئاتلا رومالا نم كلذ ريغ ىلا يعادت ةحوت" نفاق رقم لأ علمو احا اهيلأ

 مهمدقتب ةعست مهددعو ايفاروم نم نيرجابم لوا انافس ىلا غلب أبجرؤويج ىلا مك اهلا

 غر بتغنابس سقلا

 نويفاروم مج :م مسق رجامم ةيايئالث يس ورا داع 1783 ةنس طابش يفو ١

 ىلسو ناَح وهنو هماعو هلضفب زاتمم لخر مبنيب 0 و حالصو ىقن وود ميمظعمو .

 مامتهالا يف هلقع ىوقو همامتها 15 مكاحلا فرص لقو *+تسدوملاة ع

 نابسالا عم برحلاب كابتشالا يشخو ٠. اعاستاو انازمع دادزت تناك .ينلا هتلاباب
 كلت مدار ادرولف ”نيلتحم نوينابسالا ناكدو < يقع مول دعتسيو نصحتي عرشف

 ةعقاو ايجرويج نوكت كلذ بجنومبو ةناليه ةسيدقلا قيضم ىلا الامش ئضازالا لك
 اوال نيالا اذ ا دن :مهتنظنمر يل

 هن



 9(“ انجي وح »> ١ ع

 رخاو اطسغوا يف انصح داش 87*١7 ةنسو *يرام تناس ربنو اماتلا ربن نيب ةعقاولا

 يف دخأ ىنبو نيراو نصح يعدو هبصم نع اليم ١١ دعب ىلع اماتلا ربن ةفض ىلع

 نم ةبصعب راسو ٠ .ميلو نصح يعدو يزام'تناس“ر هن بنعم برق دنالر شك" ةريج
 انصح اوداشو ناج تناس ربن ىلا اواصو نا ىلا ربنلا كلذ يتفض ىلع ءادشالا هلاجر

 00 تويعلك لا ىعداو سويجرواج سيدقلا نصح هوعد ايليمأ ةريزج يفر |

 2:1 مكاحلا كلذ لغجتت يكلو ٠ وتلا اهنررع كارم ناح الخ 7#

 ا اجو هك وبما ةئارب لح قسعو !رتتكفا »لا داع ةماث تادادكما

 اا[ ل الحلا نم ةقرف هطمو ١0719 منع اج روح ىلا داعدقو انيلؤراك توبسو

 نابسالا عم برحلل ادادعتسا بورتيلك وا مك احلا هلعف ام ذه ةبامتس

 000 رز مايقوم درعا يهب تءرحلا كاجو لاتقل واخت لنعمل ايفل
 لوالا نيرشت رخاؤا يف ايناسا ىلع برحلا تنلعا ارتلكنا ناف ٠ حروج كلملا بزحب

 ا لك و] كالا فسر ةيلاتلا هتئبلا نم نناثلا'نرناك لادا ينو 1

 راصحل راس مثنمو ٠ نابسالا ندم نم نيتنيصح نيتنيدم لتحاو ادرولف ىلع هشيحب
 آوتبث ناسالا نا ريغ ٠ حافكلا دتشاو ايانملا قوس تجاو كانهو ٠ نيطسغوأ تنأس

 00111 ةيفتا نيملا“ كاجو قبب تيت نيفلا نيلكتالا اورجخو :لاظيالا تان

 | 3 هللا بل لي ال نا انيلؤراك ثان ندين قار الف هض دئاقلا اعنا يحول

 مبناطوا ىلا اوداعو بورتيلك وا

 ام ىلا زيلكتالا درطو ةيلامشلا ةبجلا يف برحلا ةموادم ىلع اولوعف نابسالا اما

 قاسو مدق ىلع كلذل تاكادسسالا تناقق . قيام ةراخ ين ةنهع

 4 زارطلا ةفلتخم ةييرح ةنيفس 51 ع ا نم يوق لوطسا مهافاوو

 لوا ا ءانيم ئف ئىسرولتاقم فاللا ةثالثلا ىلع ديزي اه أبنتم



 ب د تا 86 0
 ادنتلتتنيتتت 5-300

 كو 0 0 اكل 00 5:

 : اكيردرف ىلا عجرو اهتيماح ددع دازف قبس ناك بورتيلك وا نا ريشي + ماد

 اك ردرف ىلا ةيج ولا نودصس تناس ا نو در ينابسالا لوطسالا هراثا عبتف
 دحا اهكلسي مل ماجاو.تاعقنتسم يف اقيرط حتفف بورتيلك وا اما بونجلا ةبج نم

 دئايقلا ىدل نكي ملو ةيلكنالا ةمجابم اودأرا ول اهاوس ناسالل نو 00

 تاوق . ٠٠١ لباقي يكلف ٠ دونلا يعوطتم نم رفنو لتاقم ةيامنامأ ىوس 0
 5 دود وبلا 1 ىلا دمع 6-0 هتوق قوفت ىهو هتيراحمل ةجراخلا نابسالا

 : ةعدخ برحلا نأ ليث دقو نآيستالا نسعي سى 0 ١

 نابسالا ىلا زاخئاو مك رتف زيلكنالا ةمدخ يف ناك .ايسنرفا: الجر نإ تا

 ا 28 ةنصب ابرج .نا هيلا بلل ارومآ يديلكنالا لرسلا نإ

 كلت: لقي يكل .هحارس اوقلطاف زيلكنالا لضم ىف اريسا ىناسل نإ | ٠
 يزيلكنالا ىيلوق ةلاسرلا كلت تايوتحم نمو.روكدملا «<سوسابلا »ا

 ةدنيجتا امهينبحا.: اك ريما ىلا نارخ ام نيبوق نسزيلكنا نيلوظا»

 :ةريزجلا يف مايا ةثالث نابسالا يقب اذاو نيطسغوا تناس ةمجاهل رخالاو بورتيلك وا

 «انيديا يف ىرسا مهلك نوعقيسف اروف اكيردرف اومجأبب مل اذاو ةلاحم ال نوكلاه مهف
 يدل رفلا ىلا ةلاسرلا كلت عفدي ال ينابسالا كلذ نا امئاو بورتينك وا ناكو ظ

 ما ةقيقح تناك اذا ةباتكلا كلت رما هيلع لكشي يذلا ينابسالا دئاقلل لب روكذلل
 هارد رتيتما اكو سوسان نيكسملا يوايتر فلا ىلع نضملا لات ء اا

 اوفلافد اتيتفاك مااقداص ناك اذا اوملعت ملف رمالا مهبار نابسالا نا رب" ا
 نكي مل هنا ريغ بورتيلك وا ةليح يف اوباتراف رمالا يف ايلم اوضوافتو اير ىكسع اسلجا
 رحبلا ضرع ينف دعب نع اورفيا مهنا ثدحو ٠ . طقف ةعدخ ابنوك ىلع ليلد معنا



 ا جدويج 0 0 ١

 لمعلا نى ىلع اوصف 50 1 نيلوطسلا ةمبام اهونظف ةيزيلكنا 1 را نا
 0 ةمجابم يا بورتيلك وا 31 ةروُسَم» ضاومم

 نم هعم نم لقن كلذلو نوكيس هثودخ ردق ام نا يزيلكنالا لارنجلا ققحتو

 00000010 تالسلا زز طمما يللا نرطلا ىلا ةندلا# ابرجلا لام
 ما رع نلكتالا مف زون عباس يف ناكملا كلذ ىلا اولي نيذلا ناسالل كاتم

 نارسخلاو لشفلا لايذاب نورثعتي ادرولف ىلا اوداعف مبامش اوقرفو ةرغ نيح

 ظ نا دعبو ٠ اهعوبر يف مالسلا ميخو شيعلا ءافص د ل
 اعادو اهناكس عدو اهداعسال هعسو يف ام لك لمعو اهروماىل ؟ بورتيلكوا مظن

 000 هللا سرك يتلاوهو سنتا هرعو فرشلاو لزلخلا اهب طحب محراوف 1 ل

 د ا و قا قضارالا كح لك نمر لق ناتي لو هند 0

 0 م ا ا ا ا سر اير

 - باجعالاو راختفالا ذادمب همسا نودي نا خيراتلل ارا راكبا ولا داعو 000

 00 ليزجلا ءانثلاو ٠

 كا ايلا لاوحاوف ورط قفاوي ام ىلع اهلك نكت# مل اجرح عئارش نا ديب
 تالابالا يف لاحلا يه امك اهنع نانض مقدو يضارالا كالتماب مبل حمسي نكي ملف
 قحب يضقت ةعيرشلا و ٠ الفط ةعارزلاو انينج دعب تناك ةراحتلاو : ىرخالا

 مهل حامسلا مدعل مهرقق اوبسنو ءارقف اوناك نواهالاو ٠ ريك الا نبالل كالمالا 1

 ..ادمع اهوفلاخ لب اهباولمعي ملف ةيساسالا ةعيرشلا اما٠ هبلطب نوحلي ادا ا

 " ةنس ةبام ةدمل مث لوطا ةدمل كلذ دعبو ةريصق ةدمل الو وترا نور ا

 0 تل طاح مقملا مهدرت تراص مث نمو ٠ 1 مهمادختسا ةباثس كلذو

 ْ اال ل عازل كتبو« لضلا نر 0 ايجرويج نم تيغلاو ٠ م



 الا ا .ةنانالولا عيالنا رمت :
 ةة5ددي5تتتتتللل 00 الا

 ها يديدش ا مل نيلهال 0 50 تاك عرضوا ١ ا

 دعب يا 1785 ةنس اورطضا دقو ٠ يلاوجلا نم مهريغ ريظن ءاقئرالا ناديم يف

 مهلا لسرا يذلا يزيلكنالا كلملل مهت ارب عاجرا ىلا ةبش نيرشس ا

 لمعو مهتلماعم مك احلا نسحاف ٠ هاياعرل يتلا قوقحلا سفن مهحنمو.ايك ولم امكاح
 فالا ةتسلا غلب ىتح ةمأيا يف ناحسلا ددع 3انق تضاف بيتداعسو عفر ىلع

 نيبواسنرغلا عم برحلا دعب ام ىلا نيعم ريغ يبونججل ابجرويج دح ىقبو ٠ ةمسنا

 دونبلاو

 0 افاشتك ١ ةبج نم ةلايأ ةرشع ثالثلا خيراتب قلعتي ام مها انرك ذ دق

 ندمتلا ةيواز رجح اوعضو نيذلا نا انيار دقو ٠ كلذ وحنو ءاقترالا يف ابجردتو

 اور كلة زك اخامو جتظصلاو يل مطعما ناك ديدجلا ملاعلا يف

 دابطضاو فارشالاو ماكحلا دادبتسا مييقي ديدج نطو بلط يف اوعسو مهناطوا.

 عتمتلا حبذمىلعنادخالاو لهالاونطولا اوحضف .ءاينغالا ةسرطغو دادبتساو ءاسءورلا

 مظعا يه ةما ءايرجالا كئلوا لسن نم اشف ٠ ُةّيساَيسْلاَو ةينيدلاو ةيضخضسلا 03.

 كلذ ريغو ةعارزو ةعانصو ةراجتو ةوقو ىنغو املعو ءافتراو ةراضح ضرألا مما

 5 تيعدو ءانغ تاضصورو َةَر كار راك > ىلا ةشحوملا يّرار .لاو يفايغبلا كلت كرت

 ريدقلا قلاخلا ناحبسف بئارغلاو بئاجعلا دالب قحب

1 



 ا ل , ا 0
 ٠ ٠ هو 1

 00-5 و سو برح ب را 18
. 

 »6 ٠ ٠و١
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 ١ 73111 111101111111111 اا ل ل م11 111م1 111111111111111 11 ا يي

 عبأت

 6 -( ةيواسترملا عم برحلا 0

 نور ثعلأ 00-1 ”اببا حو

 لت

 - 1 تا ردح 0

 يعاودو 000 تاي نم كلذ بتنا انو ببحلاو رفاصلاو ضعابتلا ١

 ماقو لوالا ليجلا تامف ٠ مايالا يدامت ىلع نيرجاهملا نيب نم تلاز دق ماسقتالا

 0 دق عيئابا نم لئاكتلاو ماثولا ىلا ىعدا هلاجر نآث ديد |

 .ميامحت ةديدع عاودو باسا كلانه قا مهحالفو مهريخ هيف ام ىلع اعم اوامعو

 "9 2 ةمراللا ىلع اودمتاف ييعوصتم ددبتي ناك يذلا رطخلا ابنها كلش

 .16ر يما يفامهادحا ةدايس ريرقت لجالاسنرفعمةنحاط ب رحب كايتشالا كتوكلذىلعارتاكنا

 ٠ ابموصخ دضاعم داحتالاب ةيديلكتالاَت ارمعتسملا ىلع يضشت ةرورضلا تناكف

 ةقبب تسشن, دقو « كونبلاو يل رتلا برحب» ابهنع ربعي ىتلا ىهب رحلا 5

 ظ ةديدع نينس كلذ لق تثدح ةلماحلا تالا نا: ريغ 4



 ا ك1 م ا ذر د4

 هس عع اعلا اكتبي بيب

 نم لك اهيعدت يتلا تاعاداقملا دودح ىلع فالتخالا باسالا كلت
 تبلت توما دل اخي ك1 0 داما كو 500 ٌْ 0 نيتلوقلا

 ركذت رجاهم ابل نكت ملو ادرولق ىلا ننام نم يكتنالتألا لحاوس.ىلوالا 2
 !رتاكنا نا ىلع ٠ اضيا ءىطاشلا ىلع تناك اهتارمعتسم ندم مهاو دالبلا ةياخاد يف

 اقدم هك التما تعالأ ايو اخ رتختسل مل ل كد ا اع 5 تعا

 4 يصأ ارالا نوسو نوعطقي ذيلكنالا 0 ناك 2 يكيفيسألا ٠ ”ىطاوش

 قحب ارتاكنال ةمبات ةلالمالا كلت نوك ا وس كل

 نك ىعدم اما ٠ امهريغو 0 نا يتلا تانك

 يهو لايرتتومزا ريغ٠ سنرول تناس حاطب رمعتسا نم لوا يف ٠ كلذ فالخب
 ترضصقا و213 - ليم ه0. ةفاسم- نمولاتقو ل نط ع 2 ندم مكهأ

 ىلع تطال نم ناك ال ةييحلوضو *نتزول كيناصأ تاج ىلع هل ا

 تعرش دقو٠ ءامدلا كفسو بورحلا تارمغ ضوخ الو دودحلا بسب قالتخالا

 اي رامعتسالا يف مسوتلا يف رشع عناسلا ليحلا نم ربختالا مسقلا فا

 زوينلا رهتك. ةريبكلا رهنالا فافض لوح مث قمو ةريبكلا تاريحبللا يتلو ىف

 هكتذ انرن ضرع ناكو ركسكم تلحو ين ريشا كناسإ

 ةكلتكلا رشنو ابطل ديب ان اهتم لضفالا مسقلا ىلع ءاليتسالاو ةراثلا

 تلك ربع ناالسبو ٠ تبوزحلا يللرم ناش
 يد نلعب أن نا انناو ةييحالا نم بتاج قلع يبيشلا حاطب ىف ا
 ةدح ىلع عاقصالا كلت يف !ملامعاو اهتافاثنكلا

 لا اطل م6 لرتاكلا ةناحلا رخ هبسفنا ىلع اونخت نيللا تورد

 ةلريجتلا يضارالا فاقتكال سنرول تناس ةردمتسم نم اوراس ةكللاتلا 00



 6 0 نيواسترفلا برح د رك لا

 ا و وعدا ايدوساب ساب ءاش راس ١14١ ةنس يفو ٠ ةرياربلا نيب ريثبتللوابرغ

 ردريس هريخب لخديو نرويه ةريحب نم يلامشلا مسقلا يف ( نييسنرفالا نرسل قم

 طاحشنو ةمه لكب ةنس نيثالث ةدم فاشكتسالاو عالطتسالا تيوزجلا مواد دقو

 يفو نيتووكذملا نيتريحسلا يلامش. يف ةفلتخم نكاما: يف ةيريشبت زكارم او اشناو

 تانلوع ناصهارلا زاتحا د دل زيونلاو 0 نغشم نم هددعتم نكي

 ةعبس ةدمب ةفاسملا كلت لك :نيعطاق يبسسم ربنىلا اوربعو يحاونلا كلت تاك دامو

 نساسبتك را رهنب ارمف سونابقوالا وحن اموي نيثالث ةدم امهقروزب اغلفا كانه نمو مأيأ

 ريغ يف ادعص امهبقروز اراد 2 يلامشلا نحرغلا خم 19 هحيرذلا لح اهينارقس ترشد

 000 ا ناكحو نال يف اكتش هنادو ةيماح اكيحر زنا ءاوو قوبل ره الاقتحام

 له تقولا كلذ ىّتح اق وزعم يبسسم رهف بصم نكن ملو٠ يدق رتت 2 اردحناو

 تربورا هتفرعم تكرت رما كلذف سونابقوالا يف وا يبونجلا جيلخلا يف بصي هنا

 حيرخنم راوج يف: نطقي ناك مادقملا اذهف ٠ ريبشلا يسنرفالا يكل لاي يد

 ا يكل رح يسال ةقيفإو تراك راب 50 امتنع ويراتتوا ةرونب

 ْ مم نمو ربا ةريخب يف اع نايف هل وق _ازغام مام يف ترخيم :ةنيفس لوا الا

 ضيا يزن ىلا نكتم ةريَحِس ربعو يابن رك يف هئاسزم ىمدو روي مرد 0

 3 روبل ىلا تاع مث نمو هشوص ىلع ء يضارالا 0 دارو هل ؛ ةعقر عم هيف رحيم و فروج

 ٠ ليم فلا وحن ةفاسم مادقالا ىلع ايشم كنتندرف 0 كانه نم دوعي نا مزتلا دق و

 ىنوطنا 0 ل وتننبم 00 زوينلا ري 0 0ك نراه ب اللا دار هنأ 2 ةدم فو

 2 اا

 ظ 0 م الاجر كي اد شع دروسا ول ىلع هتطحم ىلا لاسال 0

 ١ حيلخ فشتكا ىت ف يبسسم رهن اوغاي نا يلا هلاحر عم علقاو 3 كانه



 فه «  ةدحتملا 0 ولا خيران »
 كا عا11#1 الا 20000000000001010101111ذذ ]1111 ]ذم عع ااا ااا

 سحاب رق ىلا أوت 57 5 0 ليلك هيبآ نيزب 3 كنك نيل 5

 همالك حاهاف عاقمصالا كال بصخو نساحم فصو 7 صضافاو هتافاشتك ١ راخا عادا

 اا ع هجس رومت يفو ا دايك ءامتقالا ىلع مبامحو جايه يا سيقس

 ويسوم ا لؤطساالا/ نس هر |٠ رجابم نينامو م ام له نعس عبرا أاسنرف نم 2ك

 جيلخ ىف وسرت نفسلا :ناب لاسال .مسرو_مكحلاو.ةرادالا ىلوقلابآأل 001

 بعص ناذ 0 نخلو يئععسم رون فافض بلا نورحامملا لمعت كانه نمو كيسكحملا

 تفدقف همغر ىلع علا يرج ةبج ريغف لانس إ يار هل قرت ملف عبطلا يسات .سارملا

 تايحاحلا نتا ةريخدلاو هنو وم ا لمحت لا معلا طع ادروغاتم جياخ بلآ

 تدلعو كانه رحم ىشنءا لو ا فصلا هل اك رعاش 90+ كانه كي فصاع 1
 5 ا 3 51 0

 ا[ وسال 2 5

 كلذ نا ريغ حلفي مل 0 يبسسم بخ فاشتكا ةداغا:ارارمب اسأل ليا : 00 0 0 ١

 35 الحر ١ 1 ةيحصلا لحر اريخاو للك هتعر نع هكرصن وأ ةمارع طش مل ىلاعلا

 ا 6
 و يناثلا نونا> يف ةلحرلا كلت تادتباو ىلا ةراقلا عطقي نعود ١ ملل ةنط ..باثلا -نوناك بق ةلخ للا-كلت _تالئشاودح اقتكار آ ا

 هتفتر نم نانا هل نم) ثيح ودارولو) يحاوض يف مهتاود اودجو اموي نيتس ريسم ا ا وك م ادا و ءاوداهبسو امور ا

 هناعفر نم 0 ملوالي هايدراف امهتارايعدي 0 الاو راذسالا ةايح او نإ اقف ر ٠مم لس انتقهاندرافامت ارا.عةملعاهطاق اع او.ناعسالا ةاخ اوله 0

 طقفةعيسائوس يسم ين ىلع يسمرفاالا ريبلا

 لوب نتا رضا رطبا ايباس مضر هل تحبس وبل هيو ,هلا عدت ملف اسنرفاما
 هيل 57 رفاخم تماقااينا لب ابتوفت نا 6-5-5 قيرط تروزحلا ولسرم مل

 : ناك 70 1 ننام <
 روينلا رولا ىنعصو وند يف قيصمو ارغاشو كانتنورف يف ااه

 ىتعصو تديوريد عفو ىموع ويت ءىطاش ىلع اضا تارمعتسم امل راص كلذ دعيو

 ابنرف تارمعتسم نأ ىتح ةديدع ىرخا نك اما فو يا نيرث و فزوج تناس رهن
 ب

ْ 



 0 < دواللاو نييواسترفل هلأ برح دايم 0 58

 1 0001 54 وأب و راك لج نا

 كل وح ا للبنك ويراتنوا ةريحب دنع ريغص

 تناكف وياها كالتما ىوس ةروك ذملا يحاونلا كلت لك يف ةدايسلا تاذ حبصت يكل
 تكازذ 0 و ا ةكناو : ابك التما يف اممامتها ةفراص أسنرف

 رو نحل يوكن از امن يتلود نيب ةميدقلا ةرادعلا كلتا عل تس شورو 0

 نرفف ٠ ةنايدو عئارشو ةغلو ابعش ىرخالا نع فاتخت امبنم لكو فافتالا امييلع

 ةميعز تناك ارتثكنا امنيب ابوروا يف كيلوثاكلا لود ةميعز ةنس يتثام ةدم تناك

 تت ارافاف .٠ داضرملاب اهل“ تقتو قرخالا زظانت امهنم لكو * ةيناتستوربألا لوفلا

 ريما ىف رعد بارمعسم ل دنع ن 4 ليحلا رخاو 0 0 ااا د ككأ فا رست ناك هذه نإ رمح كاملا لسلا نموا: ناقل

1 : 1 4 2 2 : 0000 
 تيرا ئت تاع نيرشع ى ل دحاو يسند ادنك يف يه أم ارمعتسم ندع ددع ى اع دار

 000 يأسرم يعسب اسنرفت ءرث الو“ ديييحتلا لكك

 اماقملا تاك رد ناك و ٠ اهظيغ مظك ار كنا عيطتست مل دونبلا عم ورغلا ةراجت منتو

 : ناكربلا كلذ ا ءيجم نم دبال ناك و نيبعُلا بواق يف رعسني

 ولع اء ءدلا لك سبام نيب تاشوانملا وه لاتفلا ران ما رضا يشن حالا ترسو

 7 ويمن مشب ةيما ل هبرقلا ع نيب راحشلا ادا ا ىغبس ام لك 006 دودح

 يف دولا ىرذ 4 ا رنتك ورغلا يدوشمل نولوحتملا أنأ املسدو أ هدم و 0 راحت

 ةمحاز ناد سقاتلا تيقوك قيبستفالا ادتك راحت م ماثمو وياهوا نم ىلعالا مسقلا

 اهدودح نيب ةعقاولا يضارالا لك نا اهت ارب ىلع ءان :ب اينيجرف تعد د اذ نيقيرفلا ني

 ايس كحل تاهيل قدح الشام اب 1 ى*# ير , هر : نم يقوم ديلا ء ناياملاوبقح لا

 ” 1 ادم ذا فيجا 2: فال خلل اييجو انقطعت يف ةعقاولا نك امالا دايترا

 رابك نمددعطرخناو اهيلعفاتخملا يضارالا لالتحا يف عارس الاتباع وياه وأ ةكرش مسأب
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 6 0 ةدحتملا ت داو مو ا
 هولا 0 ا_ ا

 يناثلا جروج كلملا منم ! ةنس راذأ يفو' ةيعمحلا كلت ءاضعا كلس يف قا

 طورش تحت (ركبا ) نادف فلا ةياسسخ اهتحاسم اضرا ةكرشلا كلل ق3

 كلت طورش صخاو ٠ ةيلامشلا وياهوا رهن ةفضو اونك يرهن نبي امعقومو ٠ ةئيعم
 اهناو امسر يد ون نا 'نودب تاونس رشع ةلمل يضارالا كلت رمشسسلا ف 0١

 تاونس عبس لالخ ايف ةلئاع ةئام نم لقال ناكساب دبعتت
 نه. ةروك ملا ةكرشلا نكمتت .نا لشق ارتلكتا نم اطاشن لقا اسر 0

 لجر ةيامثالث عم لفي دئاقلا ادنك مكاح دفوا ةعقبلا كلت ىلا نيرجابم لاسرا

 ٠ اودارا امي اورفظو مهفيلح زوفلا ناكف وياهوا حاطبو داهو لالتحاو فاشكتسال

 يف اودتماو ٠ اسنرف ةلود راعش اهيلع روفحم ةيصاصر حئافص ا

 0 عاقصالا كلت نم زيلكنالا راجتلا اودرطو سيمايم ةنيدم ىلا ابرغ مهفاشكت
 ىلا فالخخالا هنلايا لاجر مواد اذا ىبقعلا رش هنورذحب اينافاسنب مك اح ىنا

 تيم نان ةفانكتسالل ادقو اولسرأ مقروط 00 كلذكؤ اسرق كلف

 ' انيجرف ىلا داعو
 يمال وكل ين مهزك رم نم اومدقت لب دحلا كلذ دنع نويسنرفالا فقي ملو

 كفررأل ةهومتلا ةعلق :اهزتي رين ىلع اوي. يربأ ةريظ اهراتخآ 00 نالا

 ارموم ىف ةيزيلكتالا ةزمعتسملا اونجاع مث نمو وتنانيف اذوعد ئرتل او 0 يفو

 30 قايل يسوم ' كلمو٠ ادنك ىلا ىرسا ةيماحلا اوقاتساو اهوبرخاف

 ىف ارحبم | واشتاق ةيكنالا 04 تقولا كلذ وحتو * اًنسرفل نوكاشلا دونملا 1

 لاتتلا يف ةيزيلكنالا رجاهملاو ةيسنرفالا رجابملا ناكس كامتشا حتصاف وناهوا يبونج

 ؛ هنم ضانمال ارق

 حاول نادل ءامح و مرضخ اريقعوم اقكتعف دونبلا رطاوخ تانارطضاللا كا



 كا ريال تييراسر لا برح تاسسسم .. ك3 1

 ا هادا نم 5 ناك و٠ بئاق 0 3 256 دوعي ام يف ةلوأدمل

 دعب اماو نودهاعي ةلود ةيا يف نيددرتم مهئارا يف نيبلقتم اوناك مهنا ريغ زيلكنالا

 مهتمواقم ىلع اوممصو مهوضغباو مهنم اورفنف نييسنرفالا ببسب يموم كلم لتقم
 ' لالاتحأل رحابم يتئامو اغلا لسرا دك ل ورا اا عم عبير يف - امو

 نيماينب عمتجا ةنوالا كلت يفو٠ كلذ نود لو ؤحلل اوراثو اوجاه ين ا

 مرباو دونبلا لئابق ءاس ور نم ددعب اينافلسنب ةيالو نم ليلراك  ةدب يف 1
 2 نيبو منيب ةفلاحم

 كراعملا ران مارضا لبق نكلو لاتقل اوجاهو نييسنرفالا ىلع اينبجرف بعش رثاث راثو

 يداو اهنمض نمو ارتلكنا كالما نيبيو ددحب هب :نييسنرفالل اروشنم اهمكاح لسزا
 .كلذ ليش ىدلاء :لفتملا ىف 50 كلك ضايكزا, نم. قيبسرفإلا ردجبو وياها

 نايضتقييربا يفهشيج 22 ناك يذلا يتتا تنام يسنرفال لارتجلا ىلا روشنلا

 يف اهعون نم ىلوالا ةرملا يه كلت ناو اميس ّرطخلا نم هب فحب ال اعاجش نوكي
 "اسدنمم اباش تعفد ةسامحلاف ٠ رطخلل هسفن ضرعيو ةمهملا كلتل مدقتي نتف اكريما

 دئاقلل راطخالا كلذ لصويل ةأيوط ةفاسم عطقي نا ةيلظ. ناك وككلذأ هلع مادقالل

 نيرشن يف راسف نطنشاو حروج راطخالاب رخس يذلا عاجشلا كلذ مساو يسنرفالا

 نامجرتلا الخلاجر ةعبرا ليوطلا هرفس يف هقفاري هيلا ضوف ام مامتال 175 ةنس لوا

 ءايعزب عمتجا ثيح نتسغول ىلا لصو ةمج تابوعصو تاقشم مشحت دعبو٠ ليلدلاو
 ” ا 20 ا نئاع وهو سردي نطتبشاو ناك و* مهعم ةنلاحملا ورع هدجو داللا

 دوني الو باستك ال ميعسو يقام نولذد نويسنرفالا ناك وم'اققدم اشاؤ انيق ىتلا

 ظ يسنرفالا دال ناك قرش فورخل لذ لات ا5 رهو | ريخأ وامل ىلا
 258 7 ا نأ 02 هنأ ريغ ناحرتلاب دئاتلا هلياقف نطنقاو هيلع 1-5

/ : 

00 



 0 6 كتل تا خر 0(

 اف5ي5تتتتل ةذينَل اة ية كتيب

 هتلابجاو را رون امهر رم ا وه هنا همهفاو نور ةيلودلا ا قلعت

 ينا لوخد عونم هتابجاوب قلعتي ام مهاو «ةديدجلا اسنرف» يك لبق نم ةضورفم

 ءايقلا داتا منا ىلع رهو رمألا ا وباهوا يداو ىلا زيلكتالا نم ناك
 000 نا هنومضم اباوج نطنشاو ىلا عفد مث ٠ هنم بلظ ام 0

 ذ اهنم بلسي الو لالتحالاو فاشنك الا قحب اسنرفل لالح كلم يه وياهوا ربن

 تادادعتسالا هابتنا-لكب نطنشاو ظحال دقو٠ مالسب هفرصو ةرهاقلا ةوقلاب الا قحلا

 هبعأتملاوتاقشملادشادب اك.نا دعبايتيجرف ىلاداغو فوباليفنويسنرفالا !منرجي ناك يلا

 مكااحتلا ىلا مقدو هحرش لوطي امم كلذ وخنو دربلا صرقو كلاس 00
 نطنشاو جروج هرشاب يمومع لمع لوا ةمهملا كلت تناك و٠ يسنرفالا دئاقلا باوج

 نم نطتشاو هدكت امو ةلحرلا"كلت ليصفت اندرا ولو“ لكفملا حتا تا
 هتمرب اباتك تلغشل رطخلاو ءانعلا

 ةفلوم ةبصع ءاتشلا فصتنم يف تدفوا وياهوا ةك رش تناك كلذ نوضغ يفو .

 انصح كانه اديشو اهوا 0 ردصم ىلا اوريسيل تفرت رتسملا ةدايتي ا 0١

 ٠ مهتسبم مامتال نير ءاس لاجرلا كئلوا ناك اينيجرف ىلا ادياع نطنشاو ناك امنيبو

 ىلع مهزوف ةروكاب كلتو ٠ زيلكنالا ديب وياهوا يداو حاتفم ىحضا كلذبو

 ا ظ نيسنرفالا

 رخم خم عييرلا لئاوا ص د 1 ادب الك 86 ناك زوفلا كلذ نكلإ

 ةليلقلا هتيماحل تابيهو ٠ نصحلا كلذ ىلا غلب نا ىلا ربنلا يف يسنرفالا لوطسالا

 ىلا ذكتقو ىقترا دق نطنشاو جروج ناك و٠ نييسنرفالا موجه ماما تبثت نا ددعلا

 تارمغ ضؤخل اشيج عمجب عرشو ابر ريل هزك رم لعجو يالرما بئان

 ىلا ةدحن لاخر نأ ريغ“ 3 نورشعو ةنأم هيدل 0 وياهوا يف كراعملا

16 



 لس 5 نييواسنر هلا ا ا كح

 0 رو ير دق اكو ليشمل نب 00 ا نال عقر يف تنرت

 نال ير تالا ملساف د رايدلا كلت نم نطسألاو ءوصخلل ىيلسسلا لك

 اا هك نس رأيا + يف نطنشاو درحتو 0 يد هوعد اعينم انصح هيف 2

 0 ا والاو يلكنالا ني كح نمي يلو اس قفحا هنكلو ناكملا كلذ ةداهتسال
 راتبلا مراصلا ىوس اهيلع فاتخملا يضارالا يف

 هما هج دتكوت> 2 هج

 راما عساتدأ لصعلا

 وا اة اس

 (كلذ ريغو نوسنوجو يلريش تاديرجت ٠ايداك ١ بارخ٠ كوداربونطنشاو تالمحإل
  ديش, نا هيلع بترتو ٠ ددعلا لياقلا اينيجرف شيج ةدايق نطنشاو حروج ىلوت

 يف مهتدايس طسبو زيلكنالا مدقت ضرتعي زجاح لك ليزيو وياهوا رهن ىلع انصح
 ناك ابرغ ريسملا نكلو كرك زلو نم هلاجرب فحز ناسين ربش يفو نك امالا كلت
 كلاسملا كلت يف مفادملا اورجب نا لاجرلا ىلع ناكف ٠ لاوهالا 00

 روسج نكت ملو- ىلبلا مييقي ام مهيدل سيلو ةرازغب بكسني رطل ناك و٠ ةرعولأ
 ىرتت درت مول يلا كراك وف رفق نك مل مهيدل ةنأووملاو امطق رذعتف رابنالا ىلع

 مهتدلج ينب ةدخنل عرسي يكل دونبلا لئابق ءاسعور ن م نطنشاو 0
 كانهو ٠ ةميظعلا كأجرملا, ف رعي ناكم ىلا ةيزيلكنالا دونجا تلصو رايا 7 يفو
 اهنم ةبرقم ىلع يهو هتمجاومل ةمداق ع دونجلا نم ةقرفناب نطنشاو ىلإ يمن

' 



 1 دو د. 4# نجلا تابالولا خيرات 1

 د53 011 ا ااا 1 11 11 ا 1 م 1 ا م1 1و1 1 111 1111 11111111111111 111 اا ية ب بيبي يا

 عا يتسسن نصح هاعدد» فور للاهل تحمس امردق ىلع نصح ءانتباب الاح رشاش

 لسراف ٠ هموصخ ةتغابمو موحللا ىلع ممص وغينم هيف ا ور عم ايام ثداحت نا دعبو

 لبكي زيلكتالا مدقتق ٠ ادهاش امن نطنشاو املعاو نييسنرقالا ةلحم اس 00

 :يلكنالا مودقب 0 يس قل ع مهور مس او نفيشنزفالااويعال ب 2-2

 لطت مل. ا نا نافيرفلا ثمل امو* عاندلا اوزفحتو ا اودادتف

 يرسعو ةننمح رساو هلاجر نم ةرشَع عم يسنرفالا دئاقلا ل اق نع ىلحنا دقو هتدم

 0 ةلجرا

 أصيرتم نطنشاو 34 امنيف ٠ ىودخ ريغ ىلع نيمتلا نقولا نه ربع 00

 . يد نصح يف نوبل اني نويسنرفالا ناك هيلا ةيحتلا لوصو خقوت يتم 0
 انيلوراك كوس يعوطتم نم ةئثف يزيلكنالا ركسعملا ىلا تغابو ٠ تارثعلا نيب
 نطنشاو لزعي نا داراف يك ولم رماب ادوّرم ناك و قمحا اسرطغتم ناك اهدتاق نأ ريغ

 قلاقدو 2 1 ماجا ا كلت طسو يف قيرط حنف ىلع هلاجر عم امئاد ناك يتلا

 ىلع اونتاك نيذلا دونيلا اما: اليم نيرشع ةجاسْمم اهتم آومتا دقو نيسأل د 0

 اوس ةللخلا كلت الر املف ميعم ةيراحملاو زيلكتالا ىلا اهضنالل دادعتسالا ما

 عم اوناك نيدلا دوزحلا لكو“ مينم دحاو نطنشاو شيخ ىلا مضْني ملو كلذ نعا ظ

 0-1 لارتحلا ناب ريخ نطنشاو غلبو ةيامعرالا نع 3 دب مل نطتشاو.

 هتاذ ىار ذا الدلع ب هيلا مضنا نم الخ ربك شب مداق رفا 0

 هلع مل ا ا ةقرق دناق اماو ٠ يتسسن نصح ىلا ىرقبملا دوعي نا ىلع امغرم"ا

 ادذح ينجم ا ةدعاتملل ةخاجلا نا عم انيش

 00 تكا خر سوت ناكس ىف لاق ريغصلا يتسسن نصح 9

 .قومت رج ثلأث يف نصحلا كلذ نواكدن نطتشاو لاجر داك امو + ةضفلا ةّقسألا ||
2 

1 

,/ 



 5 - 0 نييواسرفلا 0 برحللا 0 1

 ا مرد 5 :ع الصف لتاقم ةيام تسب ياه يد را رذآ ىتح

 ١ 1 دعم ىلا هوا سل نواس ثلا لكلو رولا اوطاحاو اسنرف

 تاعاس عست ةدم ةيماح اران زيلكنالا ىلع اوبصو يزيلكنالا نصحلا نع ادراي

 هلاجر فك ةسامحلا ران مرضيك هنأ امف نككتاَو امآأ ٠ الحر نيثالث .مهنم اولتفف

 قيمت ركل ى اع مهنارين اوقلطاو اوددشتف لثملاب ودعلا ةلباقمو تاثلا ىلع مهعحشبو

 نطنشاو ىلع ضرع كلذلو ةيلغلاب وهب نالش هتريخد داغن يسنرفالا دياعلا ىدخ دوو

 دال م كم هللا نأ نطشاو از ذاو_“ ةقوخ طورق تحت 23 ملحم نا

 اك زيلكنالا لمتحا زومت عبار يفو نييسنرفالل ملسو يضر دنجلا نم لياقلا رفنلا

 .تحصاف ةيحانلا كلت اولخاو ةلاسبو ةماهشي هنع اوعفادي ذلا نصحلا اورداغو مبصخب

 ظ نييسنرفالا ةطاس تحت وباهوا حاطب

 ناتياغ هعامتجالو ينبلا يف تارمعتسملا باون سلجم مااتلا ءانثالا كلت يفو

 ها عملا ءاكح ةيج طمابلا ىرخالاو سيول ل لئاق عمةفلاحملا ديدحت امدادحأ

 ا ردنا يا دم يبول دريكلا ناك و 5 دح هاو ا 000

 تناكو ٠ مييلع ابالقنا لب اددرت مهداز ريخالا زيلكنا بالغناو ةدعاسملا رما يف

 - ةعساولا يضارالا اورسخ الاو .لمعلا يف عارسالاب زيلكنالا ىلع يضقت ةرورضلا

 هرب روك ذملا سلحملا م انا ىلع مايا ةدع رورم دعبو٠ سناغيلا رن يبرغ ةييصخلا

 ىلأ اوفرصنا اهعيقوت بف اهقوطنمب امامت نيضار اونوكي مل نيذلا دونبلاعم ةدهاعملا

 | ميتاج اورو دوس نييسرلالا نأ نوحي نيلكنالا ناك و ٠ يك اما

 داحتا ةرورض يف ثحبلا ىلا فرصنا دونبلا ةلاسم نم سلحملا غرف نا دعبو

 نيلكنرف نيماينب عضو زومت رشاع يفو ةدحإو ةموكح ىلا 0 تارت ا
 ميظُع باج ىلع روك ذملا نيلكنرف ناك و مامضنالا ةيفيك نمضنت ةحئال اينافسنب بئان



 4 0 ةدحتملات ايالولا خيرات
 كعك ظننا ااا اا نخل 00 ا 2ظ10[[ك[ذذ1ذ11ذ1ذ11ذ111ذ11ذذ ]ذا -

 تا د عفقرم 0 و٠ هيلا حاتحت امو دالبلا ةلاح ملعي ناكف ةياردلاو قذحلا نم

 شيجلا مظنيو سوكملا ضرفت فيكف الاو ةماع ةموكح دوجو بوجوب يضفي جرحلا

 ةمصاعةطسوتم ةنيدم يهو ايفلداليف لعجتناب نيلكنرف حرتقاو ٠ ةيمومعلا رومالاب ىنعيو
 ٠ يزيلكنالا كلملا هنيعيو ماعلا مك احلا ىعدي ماكحالا ىلوتي يذلاو :ةموكحلا كتل
 قودنصلهمدقتام ةبسنب ميلاقالا نم هباون بختنت سلجم ماكحالا ةرادا يف هدعاسو.

 دل و نا هز "0 ااوحألا لك لع

 عئارشلا نم هياع فلتخي ام ضفرو م اخ يغظوم 1 نييعت قح مث "أحال 30

 ضارضلا صرف وة 7 ه6 ةظوم 26 لكاتملا كلذ ىرم ام

 0 ا 3 اولا ساحب قلعت كلذ 1
 عيباسا تسلا نع لمت ال هدم هلاك مواديو

 رق ةئينع تال احمو ةليولط تارواحم دسبو - نيك ف خرقا 000

 روسشدلا ةروص او ل و كلذ لو ,5 وأ ضفر رمأ تار مجتسم ل : هلو
 نم د

 يي ناجبن ينال تادوعت بأ دعس 0 ةمصاع تك كيم هج ل ا انو ل ددلا ٠

 3 ربما 28 و ا لأ يعاد هر فار ,.صاللا نا 7 1 4 0 كلذكو
 رت

 7 3 ٌآ . -_ .٠ ف 9 ها ب 2 مدح .٠

 ا و أرمعتسمو دكا يف ناد نت ص ادو ٠ كل م 00 حس ء( نال لوعسلا

 مهو امهر 5-5 0 أ رغامشو تس ود 0 نصحت ع أرم نوط اوناكف (لاومسمل رفالا

 م-ج

 1 انافلسنب يبرغ يف مهزوف يف نوحرف
 0 لا ياما ا يماظن شيج لاسزا ىلع ركل تلوعو

 0 ه0 ع
 ءادذو ناك و ٠ دعب تربش دق نكت مل نيتلودل اند نرحل كان اسنرف ةضهانمل

 بوشن وه ع ناكرالا ديطو مالسلا نآب نعمل مهضعب نودك وب نيتلودلا انك

 تكلا راكي وايبك 3 يدنج فالا ةثالميدفوا رشع سماخلا سيول امنيب لاتقلا



 0 5 لا و برحلا »- 11111

 0 ١4 ىف 0 بأ ىلا ليهو اذ يذلا كودازي لازجللا ةداش اك ريغ ىلا نفرق

 ا يف ايلم اوثحامتو تايالولا ءاكح 2 ايزدنسكلا' يف ارمت وم دمع

 در ىلع نورصتقفي اعمفاو دعيت“ نعت هل (ن ىلا الاب دك ىلع فحز)ا مدع اوررقو

 وزغ متيايش 0-0 نسوا د نيف اس رفا

 0 وب ك زورو مك اح نسنوجو ٠ ابياع ةطاسلا ارتلكنا يعدت يتلا تاعطافملا

 تيوب نورك يف نييواسنرفلا زك رم لتحيو ياب شترب ىلع 5 نم ددعو عوطتم
 وهو يا لا اما را نصح ى اء هتقرف 0 20 ري

 ندور درطب هناو ماعلا دئاقلا ك ]ودا رب ةدهع ىلا يم 0 يد ةعاق لالتحا

 ل رصن + وس 0 3 نيك وطمل طخأا ن 2 تدع كودارب سيح 6 مصناو ٠ وناهوا يذأو نم

 تاريح داوكو دوتح نع مبطاضو ار ١ ككنا دونج هرينمت و يزيلكنالا مك احلا

 سخي وفاححالا كلذ نطنشاو ىارايف 3و ارب عتمت 1 1 1-22 حالا ناد 8

 00 رو ؟و ارثاك ”ميمسلا نإ زيه اينيجترف ىلا ذاحو هزك رهان جتنا قولا

 لعفف ةمدخلا ىلا دوع نا هيلا اواسوتف ةيئاصلا هثارا ىلاو هيلا ةجاحلا9

 ةيامسمخ ةعيلطلا يف راسو * رآبا ربش ةباغ ئف دنالر .بك نصح نم فحزلا ادتياو :

 اوذعبل نيسيك يد نصح قيمرط يف اوراسو تيكلغتر ثيي ريتسلا ةذايقب ترحم لجر
 ةعضلا تلاخلا 0 يف شيحلا دتماو ٠ كودارب 0 خلا ةدايق فدازلا شيحلل قيرطلا

 يف نيمك دوجو ناكماب كودارب عانقا نطنشاو لواح اثبعو ٠ لايما ةعبرا ةفاسم هرغولا
 اخماش هسفنب اجعم كودارب ناك و٠ كلذ عالطتسال سيس تاس بر يا

 ةروشاابصتالا«ايوروا داوق ريهاشم» نموهوهيلع 12 ءاغصا ةروشملاك لت رعب ملف هفنأب

 1 6 1 ةايلو طافت ريدم نأ هلع ر اذا قداحلا نلكترد كلوكو > هلايغ دعا
 مدلل ركل لك نلكتلاو تاع خو < بردلا هفالخ يح لع لعل ةازازلا ل
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 محا ةدتدطدفَت ةذحتل 2,5 الا اا كئيب دن

 ةنعن نيحا ندك هنن ف دج ميتين سرا 0 00 : ةروشلل

 مهب مدقتو نييردم يدنج ي ثامو فلا ةدايق كودارب ىلون ناريزح مح ١59 ىفو

 دعس ناكم ىلا زومت نماث يف اوغلبف ٠ شيحلا ةيقب عم رئند دئاقلا هءارو اكرات ةعرسب
 ”ودتتحلل رثآ اودع ملف كرك لثري ىلا ىتخ اومنشتو ”اليمالا“ نييك ل

 كلاسملا تناك و ٠ ايدنج نيسمخو ةيامثالث ةدايق ايلوتم حباك ساموط لينولوكلا ناك و

 ةمدقملا يف ريسي ناك و ادج قيمع روغ راسيلا نعو كانه ةرشتنم لالتلاو ةيرخصو ةقيِض
 ل ياو سلا 1 كامل هشيجب ماعلا دئاقلا راس ةرخعوملا يفو ءالدالا نم ددع

 ةمدقملا يف ةيران تارايع يود اوعمس ىتح اونبل امو ةعتمالا نم كلذ

 عانق قار كراقع رابغ ضوخ نؤتي نيسك يف نه تل ا

 غلي مل كلذ عمو نيربش ةدم نصحلا ىلا درت تادجنلا تمادو ٠ نيعفادملا لاطبالا

 نوبسلا اوظالا دوتبلا نا" نيتح ٠ كودازي شيخ ةلزانل يلع رسام كل نس

 ةامل مهئاضرتسا: يف تابوعصلا دشا نويسنرفالا دباك دقو لازنلا كلذ ين نيه تا

 ل نومكلل ةكارعملا

 + نيدو البس اي ساميدو وجيب ةدايقب ايسنرفا 5١١ راس اريخأو

 يف نيريبخ اوناك و ٠ ةيمسر ةك رعم يف مهتلزانم نم رثكا زيلكنالا قالقاو حاعزا دصق
 همس ل ب م را ٠ يحاونلا كلت لهاجم
 ٠ زيلكنالا شيج عئالط تنانين ل اهو ا

 م [يم ىلا او لونه ةةيعرم اناوضا ةونيلات ايمو مها دايك نرباضركا

 2 ةك رعلا لشيح تاذكال

 ناك « هنكلو زيلكنالل مت زوفلا ن ةاكجابب راف مامالا ىلا هنقرفب مدقت جياك ديانا نادل

 ايصال تفوح اوك رتو مامالا ئلا شيجلا حانج رشح دفو < اشوشم ابذبذتمإ
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 ا اذكننَل ظ000ا00 لا اةذتتتنتَت ة 0 -

 لارنجلا 0 000 ار ارا نك 1 اما

 اوقلطا دقو٠ لبانلاب لباحلا طلتخاف اكامتراو اشوشت لاحلا دازو ةدجنلل كودارب

 ودعلا ران مهيلع تبضنا ىتح اومتع امو٠ اودع اوفداصي مل مهنكلو اراركت. مهتارايع

 . مرضاو مامالا ىلا هشيجب عفدناف عاجشلا شئاطلا لازنجلا اما ٠ ةدحاو ةعفد نياك

 ابلك مهتادابج نكلو مزع تايثو ةدشب اوبراحو اواسبتساف ةعاجشلاو ةوخنلا ران مهيف

 راصتنالا مهدازف ةرياربلا امأ١ مهالتق ثثج نم تاباغلا تءالتما دقو اعايض تبهذ

 لتق دقو ٠ ابارتقا نيكبترملا زيلكنالا نم نودادزي اوراصف امادقاو ةءارج رظتنملا ريغ

 هادعاسم حرجو هرارس | متاك لتقو ةعقوملا لالخ يف كودارب دئاقلا تحت دايج ةسمخ

 ة 2س لق دقو نوطنشاو حووج ىوس شيحلل رماوالا رادصال قب ملو:نايزيلكتالا

 أوطقس وا اولتق دونجلا ةريخ نم ةيامعبسو ٠ نوثالثو ةعبس حرجو اطباض نورشعو

 ىلع طقسف نميالا هبنج يفحرحب هسفن لارنجلا بيصا اريخاو٠ ةرطخ حارجب نينخشم
 الئاق هتدعاسملعرسا يذلا نطنشاو ل اس هتبوبيغ نم قافتسا امو هيلع ايشغم ضرالا

 يف درفت دق ناك و نطنشاو هباجاف «لينولوكلا ةرضحا» نالا لمعن نا بجي اذام»

 وجن مهفتح ماهس ءادعالا بوصو ٠ فورظلا 00 ةرقن ةدايقلا

 عبرا يركسعلا هدر تارا تركو هم ناد يح لك نعام ذب نلمنشاو وردص

 000001 عي انك > لاحر نم وم ملو باحسنالا | ءادتبا مث نمو“ 2 28

 لا لرتملا الرو ىتح ميج ام لك ا ةحاسأ يف زياكنالا كرتو نطنش

 000 تل طاح ثالث لبق ةنيطام تناكف نيسنرفالاو ٠ دونولا ةواس ال

 تكررت يتلا بالسالا عمجب اوفتكا لب زيلكنالاب اوقحلي ملو ٠ ددعلا كلذ لثم حرجُو
 يتلا زيلكنالا باث ةدارج نبيك يد نيج ىلا دولاصام دقو: كارعلا ةحاس يف

 ارئاسقم كودارب لارنجلا ضق ةمحلملا نم مايا ةعيرا دعي" .مهتلسا نيدلقتمو اهومنغ



 0 تع توسل تارا درا رداد

 ثدحاو ٠ يتبل نمح نم دحاو ليم ب ىلع يطل ناس
 ةيزيلكنالا تارمعتسملا ءاحنا رئاس يف ًاعزجو ًاساب كودارب لاذخنا

 0 ايداكا هع د دم

 ةعطاقم نع دما ا تاخت 1١7١7 ةنس ةمرمملا تشرتوب ةدهاعم سجومب هنا

 ل ا ريا هن نتشح عدم و تيعيو ايشوكيسافورإ

 لولو ىركسع لالتخا ةياني ابل ارتاكت[كالتما ناكأو نيواسن م ا

 مكح نع ةجراخ ةقشلا كلت ناب ملع امل ابعالق حاربا قوف ةيزيلكنالا ةيارلا قوفخ .

 رايس ىجوراس رك

 “راب تصرضا الو .ةنسن.فالا ةثالث ابناكس ددع ناك اداكأ نح اسرق 0

 ادق ايداعو ٠ اغلا نسخ كسلا نع مدل دار ورجاء رس الا عم برحلا

 يف رظنلا بوجو ةمطاقملا كلت مكاح سنرول رتسملا حرتقا هركذ راملا ايردنسكلا
 نينرول ىلاناوضويف ايداكا يف زيلكتالاةطلس نيرو قيمواسن كلا بأ

 ٠ يف نطسوب نم علقا 5 هل اواسراو مهتقياضمو نيياسنرفلا لالذا رما روك ذل

 يدنف جيا يف ىسرو يدنج فالا ةثالث هنتم ىلعو 11/08 ةنس رابأ

 نيي"لصفي يذلا خزربلا يف نينصح ىوس ةعطاقملا كلت يف ابل نكي ملف اسنرف اما 0٠

 داو كرحاسم ريف ىلع روجيسوب نصح ىعدي امهدحا ٠ كيوزنربوينو هاشوكسافوا

 يسنرفالا دئاقلا نكي ملو٠ يتراف جيلخ دنع يلامشلا خزربلا بناج وهو رابساك ىعدي
 روجيسو :بهزصحماما هتاسرم .م ىقلاو مهلوطسالصو ىتح زيلكنالا مودقب املا ء روك راف يذل

 00 اة ذنم قي داسسرنلا راكيالا رضاع دقو عافذلل نيدعتسم نويسن رفالا نكي مل

 ' وست مسا ىلإ هيأ اوكوحو نسحلا اولتج ف ميلستلا 5 يف مهورطضا مايآ
 مول دو ب 3 9

 مث 00 نكد نوح هرعت رخآلا يسرك امحلا نع راو ١ ءايا ةعضب دعبل



 ا دونبلاو نييواسنر هلا 6-5 11 *5 ةه ه

 250100111111 ض2 اا ظل اااامالا

 لازغنلا غلب 000 0007 ا

 يق اولغوتو دامرىلا الوحتف ةندملا ف وونصحلا يف رانلانويواستر هلأ مر ,ضأ اهدصق َناكَم

 01 درو ركتا يمارا لكى ا لكلا يدب جند ,مش ضمب ملو ةياخادلا

 الجر نيرشع

 اولعفي نا مهاسع اذام نكلو ٠ زياكنالا زوفي تبتتادق ايداك | يف برحلانا

 2 احلا دقع كلذ ةلوادمللف اددع ناكنالا نوقوقي مهو نييسنرفالا 90

 درط بوجحو هيف اوررق ةروشم ساحم ةاضعلا يضمافد كش ل: 2 عم سنرول

 5 قحرلا ىلايعز طب يكل مبيلع ةقياضملاب كلذو انداك | نم ند دي

 هعاقظلاو ةنامالا مسق هل ديلا كلا مم مهبل مهتياغل الصوت هلمع او -- أم

 لكلا اكل“ هلمنل نأ ىسرفالا ىلع لحتنم مل نازذدبت ئنلا زمالا كتل

 ىلا يدءوي هنال مسقلا اوضفريو مبعوضخو مهتعاط اوربظي نا ىلاةنبكلا مهذشراف

 ا 8 يس لا ةحناضمل ةيلكتالا ةلغق يدلا رخ ا 3 "يرو 5 مس وم.

 ارمالا نيت املأ كذتاوا عاطاف٠ مهتحلساو مئافس ميأست ىلع مهأبا مهراجاو ةيايخأ+

 55 مهِلط ضفر..مك احلا نا ريغ اضيا ناميالا ةيدات اوبلط اريخاو٠ ءىش لك اوملسو

 باو ةيزياكنا انفس اوزهج مث ٠ نايصعلا باَقع مكب لخيسو:الوا كلذ متضفر م

 نمو لكاسالا ىلا ليحرلا ىلع ةياخثلا يف نم نومغري اوراصف ءالجلا ىلع رابجالا
 07 نكسي امو ادالواو ءاننو الاجر نفسلا يف اجاوفا مهنوعضي كانه
 لوا ةلاح نع ريبعتلا عيطتسياذ نمف ٠ راثل الك ام هنواعجي هوحنو ثاثالا ةيقبو
 1 1 يل تاو بود مه رانا قوتفاعي اوناك امدنع ظننلا قيوركلا

 دش ام ايداك| نع ةنزحلا ةروصلا كلت ىلع زيلكنالا الح نقر. نق ارتلا سل

 جالا خيشلا مهنيب دالواو ءاسنو لاجر نيب نييواسنرفلا نم ةمسن فالا ةثالثلا نع



 0 ا ةدحتملا تابالو لا هو 59 5

 21030 ا ا ا اذيددلل ل حج ع 0 جعل كلا

 ها 0 دم را مهيفرفو فلا سرا عل

 قمحو هما ىلع ناب الا ةوسفا ى اع ادع ام يداك نارخ ا ةيتكد نيب خيرانلا طظفحو

 1 كي ةندمتملاو و ةيقا رلا بوعشلا ني ىتح نانح حلاو ةمحرلا ةفطاع

 0 ! 2 يك ل 05 ْ ع اريك تاورغ رك

 1 ةفامتأ ضوفن كك اونتسكلا نمت وم و كودارب حلا هرر هلا املا رمالا

 كانهنمووكبوسوا ىلا ئنبلانم ةديرجتب ريس ناو 57 ل را

 هينتع نوعيطتس اال رفن هتيامح ىلع امنا نا يدلا امنصح كالتمال ارغاين ىلا ارحب

 تاريحبلاو رينلا نيب نيبواسنرفلا ىلع لاصتالا “قرأ مطقونهتلا ىلع ةدلسا
 ىلا ةينالث نهارثكا يماما تشر ال نيسيك يد نضح نا» يلرشا كوالا 000

 ارغاين يف كب يفتلا مث نمو مايا ةعبرا

 ريغلا يف وكبوسوا اوخ انف لجر فلا دوقي يلريش راسب | رهش لثاوا يفو

 ته 0 و غلا ةعباتمل اودعتساو ادوحنو ندس نم مهن ادعم اراد كانهو"

 اؤفقوتق مهوبس ةبحا ةفلاخم حبر تخئن ةعصاعلا تاذح اليو نمزلانما مهتدعقأف

 لتثآوا يفو* ةلابا ىلع اثغض كلذ ءاجف ركسعملا يف ضارمالا تشفتو ٠ رفسلا نع

 ِى «دادعلا»: كيلوا ”رعضف. ريسعال يما ريغ ةريحسلا نأن يأ ريش حرص لوالا 00

 مامتأ نع سعاقتلل ةغرافلا راذعالا لحمت ىوسأ مهدارق 78 اورب مل ذا ةونيلا نوت

 رجب منول نين وكيوسم ا ىلا هشيحب افحاز ناك امل يلريش نا يه ةقيقحلاو- ةلمحلا
 لوألا نير 5 يفو ٠ اضيا لثنلا وه هظح 0 0 رد ةكودار لارنحلا 5

 00 0 ا كلل ني ريق هي لك د ميو ىلا ىاريش لاجر نميري مل ١
 راسرام دئاقلا ةدايقب ارتتاحل لجر ةيامعبس عضوو وكيوسوا ةعلق نيصحت



 كلا دونبلاو نيوواسرفلا عم برحلا ١ رز ركل "6 7

 مما ااا ااا ااا مالا ا د و ووو ع و ع

 جتا نم ةيمهأ سد 11 يبف اهب مايقلا نسنوج ميلو لارتجلا ل بع يتلا محلا ماو

 5 ىلع مهماغراو تنبوي نوزك يف نيصحلا مهزك رم نييواسنرفلا بلس اهتياغو
 مهنيب لجر ةيامعبراو فالا ةثالث .نسنوج شيج ددع ناك و٠ نيلبماش ةريحب ”ىطاوش

 امنيب تك 1 رهش لتاوا 0 هتلمح نسنوج ادتبا دقو* ةيلكنالل نيلاوملا دولا م دلع

 كانه د اشو ينبلاب رق نسده رن تابج ىلا 01 شيحب مدقت ناميل دئاقلا

 000000 لا دبلا دقح كلاس انزع هيقاوقلا تمنت يذلا ناكل يف اذهت
 اليم رشع ينثالا ن ,ء اهضرع ديزي ال حروج كيلو نسده رهن نيب ةلصافلا ةعقشلاو

 ناك اوصرقو 1 2 دلل ةركيلا ١ كاش ىلع عيزاضم اشو نوضوح نيج اينلكا

 1 1 كلل نرسل نلبي و راغفوب كتادعم نويطقشو تابرالا# قلو

 10 ةبامح نع كلذ

 00 لول زال لجر ركسود ويسوملا تنوي نورك ىف ةيسرفالا ةيناجلانئاقل

 |فلاب راسف» ميئارا داسفاو زيلكنالا يعاسم ةلقرع يف ركفي امود ناكف باتلا

 . ىلا نيلبماش ةريحب يف مهب رخمو تنبوب 8 نم دونهو نييسنرفا نم لجر ةيافعبراو
 00000 ا نرد كتالا كتل اوزنت نأ ىلغ َنيمزلع وج كانك نمو "يان 0

0 
 ]مو تي ا مهتايح ن 0 ويح ممر ودعي 0 0 نأ لَ 2 هدأ ةعاو | 0

 كواهوملا هل ابق ميعز كير 0-5 اس زوق فر هجع) سيو جا ع

 7 - 7-1 دئاعلا#+ ةلدأ نأ قع“ روك لكأ ةعاقلا .ةبامحل يدنه يتئام دوق

 ةعب رادعب ل 0 نماث ح أص ىف 1 نواسنر قالا ىعلاف هاف : يىد* ءومأ قدر املأ

 م كيل ى نسله قول 3 *.م ةيدءوملا ع نئد ةررطلا ي 1 ودا مل نم 0 اامثلا ىلا لايمأ

|| 
-- 

 0 يدر قتال ماقاف ةماعلا وحل نيرتاس ةلاحر عم ررْظ لع د كميل ادأو
+ 

1 1 

1 

 [ .» .( ى ب 0 0 01

 0 ع 0 يم لاوملا دونا نأ لد ةلودحاالا يف 0 معضفاو 0 5



 و « ةدحتملا تايالولا خيرات »
 هاا ااا اا ااا ظ*0001010101ؤ11010ا01011 0000 ل

 ع

 يب وو ادككو 0 نيلاوملا سس ا را

 كت عر ديمو كيب اش باتل 5 نامل ُى اعم نونسرالالا

 طبانضلا ىربناف شوشتلاو بارطضالا ادبو زياكنالا فص يف ماظنلا لتخاف

 اورقبقتو موصخلا ىلع. مهنارين اوبصف تادنلا ىلع مهضرخيو مهمئازع ددشي نتبوه

 ةردد 1 يسنرفالا لارنحلا كرتعملا ا يف 1- لقو* ةريحنلا ةبح 2 ِ

 كانه نكي ملو٠ لاتقل هلاجر دعاف نسنوج لاردجلا ةكرسلا كلت د --

 مممئاتماريلع اووك نا دعاوق اوعصونسانم واغلاراجشالا وعض تام و نوصح

 نيذلا ذونبلا نكلو مهبراضم يف زيلكنالا ةمجابم ىلع اممصم يسنرفالا دئافلا نآكو

 اعواشَخاو ةرواحم ةمجا ىلا اولوحتف هعم اومحمب نا اوباف نسنوج ةلوص نوشخن اوئاك هعم

 اوضاخ ءالوهو ةيماظنلا دونجلا نم رفن.ىوس هعم قبب ملو نيما ناكم يف راجشالا نيب

 ريا شك | دمك ريمأ ي نم مظعا ثدحي مل ةعقوم رامغ زيلكتالا عما

 مهدئاق نا عمو ٠ ةردان ةعاحشب د لق »ٍ 0 براح دقو ةيلاوتم تاعأس

 دنتسم وه امنيبو٠ لكلا تاراما هياع ودبتوا عجارتي مل ةريطخ حارج ثالثب بيصا

 دمف هياع ضقي يكل زيلكنالا ةمدخ يف ناك يسنرفا يدنج هيلا'مدقت ةرجش عذج ىلا

 ديري هنأ يدنجلا نهذ ىلا ردابتف مياستلا ةمالع هتعاس هل مدقيل هيج ىلا هدب لارتخلا

 بتاخب ذوفلا ناكف ٠ همدب طمتخي احبرط هاقلا يران قلطب هردابف هلتقيل ةسدسم حار

 كلل يق © راب هنسقت ةييلو لارتحلا نيحي ملو+تالتهاب ةنسن اوتتد مما

 هاعد ةيراضم هيف ماقا يذلا ناكملا يف انصح داشو ةربش هسفنل لحتنا كلذ عم ةعقوملا

 قول كاك اذه درؤا ةماق ةيماح ىلا لاجرلا نم ددع قيضاو» يرق 0
 ١ا/هه ةئس ماتخ يف نيقيرغلا



 . -. 8 : 75 8 0-0 5 ٠١
 1 رق امي ب سسوس ع

 6 وييلا ف عرين قاس رعلا عم بترا ا "0
 0 ااا اا ا 1 ا ا ا 1 ا ا م 53355555 غ0 ا

 2 دونبلاو سيسنرفلا ع برحلا ةبأفم ١ سالف اتنسو اخازو ا

 يل اة يي يحتال تاكل فاق ماسر دقات ىلا خلا / ةافزو دعب 0

 ةننالت نع 1 ىلع برحلا ترمتساف ايماظن ادنج فلءوي مل اذدو يلريش مك احنا

 قى 7 احاحن نسنوجح م فداص دقأ و٠ رخاددب 0 اس فرت كودارش

 2 اهنيك قديح هدا ق نطنشاو جروج ىل ند 1001 ماعو جروج كيل يحلو

 أدئاق نلكتو 51 ت | اينافاست وعوطتم اين هودننش ى أ وص يف ذوتبلاو ندنوو واسنرفلا

 اوماقوا اصح كانه اوداثو ياهال ره ى أ هن دابق تح اوشمو مهن
 ىف ٠ ةحبار ف اودي

 افي

 يف هلمع بوعلا 28 0 00027 رم ماريش دقع ةنسلا كا رخآوأ

 1 د كك دقي كانك قيرط نع ةديرحت لاسرا هورزق ام. مهاو ٠ ةثلا ةنملا
- 5 

 علو 00 يد عالق 0-59 كال ١ عطشأيف ارغاينو وتروتو ا عالق ىلع

 مياسنتلا ىلا رطضتق ونث امو

 او دل لكي عضوت نأب ررغ تنامرالا يف : ةليوط تاشو ءانم دعم) ارش كنا رف اعل

 ّي لارحلا | ونعو نصل 12 نرول 9 و 0 ةرمأ تخت اذنك 3 0 تعلا

 ىلع مهجر ردنو دنحلا ميظنت يف هد دعاسمل ناس ا :ءاكنا نك اطياض نيعب راو يموت و

3 07 

 1 ندع ا لار :لا رحبأ اا 02 يتم شو هب ركسعلا نونعلا

 525 اخد رع ة يونس ندولنرول هعش,نا تساوت و كل كرو 3 ضل ةيماظنلا  دونجلان ع

 شو . انودب رفاس اريخاو مرسلا تار هادعا رظتن اووس هدم ىعبو * كلذ 5-0

 0000 لال ك ريما ىلا ةيبرج ةجراب ةيز ”.اكدالا ةنركسلاا تدك اذ :اريزج 8

 3 0 يذلا تقولا سمن ّق ا ع | تاضوق كيل ودا تافه م هكر , :رأكنآ

 ١٠ يف كلذو اسنرف ىل- برحلا ارت دكنا تنلعا .تقولا كلذ 1 يفو * ا

 ! 0 : نيماس خرم اد 3 كَ شيج كيد ا تادا م 46 1 يا ١ 5 رو



 "هه د«( هيعمل تايالولا خب ١راث»» 5

 0 0 ع ا ع ا 0 حل و ع 0 حك و ع هع 0 0 اع ههه ع عل 06 هه عت عا عااعاعااااعاااع1111#1010

 نداصلا نحو ا 2 ناريزح 53 يه يبا ىلا.يبموت» ربا

 اما. ةماعلا ةدايقلا ملتساو ندول درول لصو زومت يفو٠ نياهالا نيب هشيج لازناع '
 هلوط رابللا 0 ةيماحلا تعفاد نا دعيو الوا ريخاتلا كلذ مهرشف نويواسن 2

 نم ةلباقملا ةبجلا يف رخالا نصحلا ىلا بربلاو باحسنالا ىلع تمغرا لاطبالا عافد“

 هل تسارح ىلع امئاق ناك و٠ اًضيا نصحلا كلذ اورصاحو نويسترثالا د 0

 متفق < ميلستلا ىلا اورطضا مث نيموي ةلم مهتؤق لكب هنعاوعفاد لجو 0000 |

 ةيامو براق ةيامثالثو ةيبرح نفس تس نع الضف مهرئاخذو مهتحلسا نويسنرفالا

 نويسرفالا ىلوتسا راصتنالا كلذبو ٠. ادوقن ةءولمم قيدانض ةنالكو اهفلل ل

 0 ل تالا دئاثلا رماز تارحلا لعد 7 7 ارملا نم كيلكنالل ام 0

 00 دونهلا نم هنأفلحل ءاضرا تاساسالا 200

 يبرغ يف اوراثف اهدوبعب ريوالد لئابق 20 ١/01 ةنسيا ةنسلاكات فيص فو
 عرساف٠ ريساو ليتق فلا مهجايه اياحض تناكف اداسف ضرالا يف اوثاعو ايناتلسنبا

 مهنتك وبك لص انساو ةتغب دونبلا ىلع مجنهو عوطتم ةنارثالثي نرتسمرا ءط 0

 رسرام دئاقلاو وه حرجو رشع ةتس ىوس هلاجر نم دقفي ملو عاقصالا كلت كلت نم

 : لاب تاذ احارج

 نوصح كالتمال ايفاك هشيج ددع راصو ٠ ينبلا يف لزي مل ناكف ندول درول اماو
 فكرلابب عرس نا نع اضوعو ٠ عيباسا ةتم نم لقأب ادنك يف نييسن ةرفالا لقال

 داما دادعتسالاك «تحت لئاط ال امب نيرخلاو فيصلا يلصف فرصو ىناوت الامشا
 سراتلا د طفلا لقا امو : كلذ لك اش امد نكارشلا سك و هومجاد اذا نييسنرفالا

 ةاعالا تويبلا “1 نماطلا أ يإ 3 نتا ىو و تأرستسلا هرج . ىلع قيضي راص“
 اوءالم قي 0 0 #0 6. بوألا ن 1 ال تعاشف نادلسلا لضفا َّش

-- 



 ا 000- 2 00 561

 ال1 ا 1121 ا 1 ا 0 ل ا ا د اح ها اسس ا

 هتاب ا | ةنستربعدقو ٠ ٠ اغوردنوكيت يف ةعلذ هاا رتبت نياك ةرئس

 ميكرو عرس زج البلك يذاع يكذالا

 از اداب تريكو ربلكلا ماعلا يف نم لطفا 1712 ماع ملت نك مو
 حاد مويا دنمو ٠ 0 ىلا يس يك يول اكوا

 نم غنم تدغ ىتَح غربسول ةعلق اونصحو نئرب ٍبياك نويسنرفالا مجرتسا تشرتوُ

 وحلا باقع

 .يماظن يدنج فالا ةّتس هعمو كرويوين نم ندولدرول رحبا ناريزح .7١ يف هنا مث

 فلءوم عينم لوطساب نروبلوه ريمالا اهيلا هافاوو زومت لوا يف سك افيلاه ىلا اوغأنف

 0 اا ل نعلم فأل سمح انتم, ىلع ةيرح ةيرا رح سس

 ميكو | الكدر ييرش ىلع طاضلا ءاقاو هدوصب ارب. لحلو ةقفاوم_ ةعلنس نذول |

 رامخالاب اذاو ٠ لاتقلا عماعم ضوخ نوداتعمو ةثيدحلا ةيبرحلا نونفلا ىلع نويردم

 :ةيزيكنالا نفسلا نع ادحاو اهددع داز غربسبول انيم يف ةيواسنرفلا نفسلا ناب هتفاو

 لجخلا لايذاب رثعتي كرويوين ىلا هشيجب داعو هلوطسا فرصو عزجلا كلذ نم هارتعاف
 د عم مجاهملا ودعلا ةمداصمل اودعتسيو دنليا نول اولخب ناب هطابض ىلع راش. ابغلب الو

 دخلو لا دعت ا 5 م هل

 اودي ملو يرنه درودا ةعلق اومنغو زيلكنالا اومجاهو اودبشتف ويطول أما

 0 أم حبصاو 0 يداو فو رول -0 ىاوطل اك َّ عش مهن زوح يف

 اا ا يرام ارتكلا كيش اب كا ١/01 ةنس اكز يما يف اسنرف

 ءاردمالا كلذ ءازج نم جيلظع راع ارتاكناب قجلو فانضا ةسشب اناساو ا ركنا

 لد ايف رومألا ءايلوأ سألا لمع ارتتكتا ىلا ةنيشلا راجنالا كلت تاب الف

 كو مو ةشائرب ةديدج ةرازو تنل انو. مهبصانم نع هعواقج ءارزولاو لسك لي قدح



 5 جرب 2 ا 0 خيرات د

 اك يي اذيدِيتَت 0ع ا كت ية ية بيبي سعت

 0 -- 5 اهأ 6-2 ىبلععلا 0 يقلل را

 دئانسقلا لضفب نكي مل كلذ دمي لصعم يذلا زوفلا نأ قلع نير 9

 ملاجلا يلا يسر اون تف ةرازولا سقرب مهاعتا ىلا نيضاحلا ةطاضلا لب ماعلا

 ةجراب ةرشع سمخو ةنيفس نيرشعو يتنثا نم فلءوملا لوطسالا ءاول دمع ٠ ديدجلا

 ْ تيك لاريمالا ىلع

 ةدعاسمب تسربما دئاقلا ناررقتف 17/54 ةنس يا ةنسلا كلت يف تالمح ثالث اوضرفو

 نورك عضخي, ماعلا دئاقلا ةفراشمب يوه دروللاو ٠ غريسيول ىلع يلوتسي لوطسالا
 فو نمروف لارتحلا ىلالك وق وياهوا يداوؤ لع ءالتنالااما«اغورتن رك ا

 ىقلا مايا ةتسب كلذ دعبو ٠ يدنج فالا ةرشعب سك افيلاه ىلا تسربما دئاقلا غلب رايإ

 ةمزاللا تاذادعتسالا تلمتك ا املو٠ سوراباك جيلخ يف هتاسرم يزيلكنالا لوطسسالا

 عرس ول زيلكنالا رصاح مث نمو تاشواتم'ةدع يف :نويواشترفلاو زيلكتالا كيذا

 6 يارالان هه رئاسذ تدفن نا يلا وهيتعءاطتسا لكسارتع تاي لا عقادق

 0 دوج اضيا تملتسو .٠ رحتبؤءازب ةحضاف يهرتاس ١ ١

 ! .ايلك .ارتاكنا نيل جوا سراو) سينوفااهريسا: فال دقتم ىلع زيلكتالا ضيق

 سك افيلاه انيم يف ىسرف لوطسالا اماو غربسول ىلخا رتمتلا تس

 1 ما سوك ىلع ءاليتسالل يوه ةدايقب يدنج فلا فحز زومت اد 5

 ةلئافن نييواسن رفلا لقعم لوجيتلاضرالا نكن ملويبرغلا اهئطاش اولتحاو حرجا ْ:

 ةعيلط يوه :درولا داقو مهءارو مهتعتما نيك رات لاجرلا مدقتف ٠ ةي ركسعلا تاك ك رحلل

 يسنرفالا نضخلا نم ةبرقم ىلع ةيلكنالا راص زومن' سذاس حابص يفو ٠ هسفنب شيجلا
 اكن زادة لفه تاشوانمب مبغم اوكستشاف ةياهئالث اهلاجر ددغ ةَسْنرْفا.ةقوفب اللا |
 'ادجدنحلا قود ىوح دئاقلا اواتقو ةغلط ارارضا ميو اوعقوا 0000 لاوكلو :نيعبالا

 17 ظ



 دكا( 5 ريفا نييواسنرفلا عم برحلا مدل "8

 ضظ20اا0ا 0000 ا م م نمط تس احمر ةنوسامم اح موو و هي هااساو كو وحج سيو و و ا ا اا

 ىرعبملا اوداعو ةراسحلا كلتل

 هنعب ال امم اغوردنوكيت تاماكحتسا ناب زيلكنالا وسدنبم عاشا زومت نماث يفو

 يسنرفالا عفادملا نم ةبرقم ىلعاو راص الو نصحلا لالتحاو ابك دل شيجلا فحزف هب

 اوان - ظافض انوفا تاعاش عبرا ةدم اورمتساف ٠ ةدحاو ةعفد نومجبب مهنا ررقن

 ١ م ندع ءوق هت اماكشيتسا يفو سارملا بعص اودع مهموصخ يف اودجو 0 0

 مذلاماكتتوم وتتسوملا ةدانف 2 عافدلا ولاؤتا قزفلا يال دك 0

 ا مهسمحبو مهيحنب هلاجر نب الثاجو هءادر هنع اعزات زومت رح ةدش يف ىرب 31

 ذامستو افلا 1 يا تال وللا اكمل تابع قردفةدلا/انص ةيسفانلا ةعاجل

 روم لف نيب سرشع ةتسو

 ولا ةثالث ةمسنب نييسنرفالا نم اددع رثك | زياكنالا يقب ةراسخلا كلت لك عمو

 |,موك ربا مهدئاق نكلو ةعاقلا حاتتفال ةركلا ةداعاو مهنعش مل مهنكمي ناكو ٠ دخاو

 را ىلع رصتقاو حروج ةع/ق ىلا رقبقتف كلذ ىلع ةردقملاو ةعاجشلا هيف نكت مل

 8 عقاو هلا كانتنورف نصح ةيفعازلل تن ركسؤا دب قلو اوكلا ةداقب يدنج فاللا ةثالث

 اكو هوحتتفا دحاو موي راصح دعنف ٠ اليلق هتيماح ددع ناك و ويراتنوا ةريحب حرخم

 رح نفس عستو اقدم ؛”ويلكتتالا غو: نياواسنز ةل ةيبرح ةيمحا اذ نصحلا كلذ
 رع ةيزعتلا ضعب راصتنالا كلذب و ناكف «ضرخاللا وب ةكءووملا نم رق لل

 أانلا لسراف اجيردت يخترت ممئازع ضار نكست زؤإالا يدع راصو ٠ قيال كوالا
 ا الملا نقع مالها يل و علب هتوعتةرازو كاران

 : ايفلداليف نم يدنج فاللا ةعستب سروف دئاقلا فحز فيصلا رخاوأ يفو

 وت نرتسمراو اينيجرف ةقرق ةدايق نطنشاو حروج ىئلوتو ٠ 5 يد ةعاق حاتتفا

 « رثكاا الوجع ناك تنارغ 0 نا رنغ ءاظتناب عيمجلا لابو ان افاست ةفرف ةدابق

 ا
 مر ردو ف



 اك عادا لال تان اولا 0 رأت ١

 كايطضا انضاق 2 ةعاق هرم ا 2 ا راص ىتح :ةقرايعرساذ ٠ اميكح

 هن اماو* هلاحر ثراث هودمناو هل 0 مه مهنا ع 04 3و نييواسن رغنأ

 4 يفو ةيامسمخلا نع !بتيماح ددع دري مل يتلا ةعاقلا وحن عاظتتاب اومذقتف شيحلا

 كلو ا سك يد نم نا ةرشع كدعد ىلع هلاحرو نطنشاو راص يناثلا عون سلا

 افرق اوبصنو حاصلا يف زياكنالا اهخدف اومزيناو ةعلقلا اوقرحاف نويسنرفالا به مويلأ
. 

 غرب يسن نإ اكمل كد 6 مماود ةنار

 تنالزإبلا رزقو + اكر يما ىف يتيزكنالا نحيل ماع اذئا تسربمأ نسال

 تنبجا دقلو* برحلا ةموادم يف ةيزيلكنا ةريل نويام رّدَع ينثا غلبم فرصي نأ

 يف ارتلكنا شيج غلب 1755 ةنس ةيادب يفف ٠ ةقاطلا قوف اهسفن ةيزيلكنالا تارمعتسملا

 يالا فذثتا ززواحتت ملاك ادنك ناكس اني ٠ اغلا نظف تازيمتتلا ل ا

 يفكيل ناك انلكيو فالا ةعس'اريف :يسترفالا"شيخلا خوبحمو نس ل
 ثالث مايقلا ضرفف ٠ 'ادنك ىلع ءاليتسالا ىوس تب ةيزيلكنالا ةرازولا سيئرعماطم

 كالتمال ارغاذ ىلع ةلمحلا دوقي سك وديرب لارن>لا نا نيعتو٠ ةنسلا كلت يف تاوزغ

 يسيئزلا نئيحلا دوقي تسربما ماعلا" نئاقلا ناو ٠ كانه نم لايرتنوم ىلا حردتلاو مق

 ناس رهن يف ريس فلو دئاقلا ناو + تيوب نورك و اغوردتوكيت ىلع ءاليتسالل

 رزاحمو كراعم دعف ٠ هلاك ل اع ءالئتسالاو ىقست ام ىلع زابجالل ةيفاك ةوعب سنرول

 1 قو ةضداف 6 0 هلا دنكتتو اودارا اب رتظلانيلكتالل “ملا تا ا

 ةعاجش عيمجلا نم رثك | بعاصملاو زاطخالاب ا مولا يذلا فلو لارنجلا

 زيلكنالا نب د ةريخالا ةمقرلا يفو راختفالا دادمب خيراتلا هل أ نود ا ةلاسبو

 5 78 عمسف دعها ىلع احيرط هتقلا ةرطخ حارج هتناصا كاك 0 2

 نوضك او مه نم لاسف « نوصل رب مهنا نوصل رب مهنا» لتاق توص ةلاجلا كلت



4 . 

 1 ام قوات تزوير دج 1 ا

 ذذكَلل 0 ع عاام ااا ا ا احا ا لااا
 ١

 توما اذا باحاف ة هي نإ اك 2 نويراه مهو 9 ةوودوليس كلا نا هودأحاف

 كلّدك و ٠ مكارتملا ةكرعملا ناخد طسو يفو صاصرلا يود نيب هحور ملساو ارورسم

 لاس دف هتباصا ةلبنق نم احيرج طقس ةردان ةعاحيش ربظا يذلا م اتنوم يسنرفالا دئاقلا

 عاجشلا كالا باجاف طوف تناعاس عضب بيبطلا هنأحاف ) شيعأ ىله» "لاو هنيبط

 رمت ملو« كابك طوقس ىرا يكن ىلجاب حسفي نا بحا ال ىنناف لضفال كلذ نا الئاق
 ةرق امرك تلسرا ةلاجلا ةئملا يل ؤو٠ نوديرب امب ايبا كيذا راف .ىتح ١9/55 هنس

 اةنيدم تملس ةنسلا كلت نم لوابا نماث يفو٠ حلفت مل اهنكلو هترسخ ام عاجرتسال

 و٠

ْ 

ْ 1 9 ': : 3 
 اتسرمم لارنحال سنرول 1 حاطب يف سيسنرفغلا ديب ىقب ام رخا يهو لابرتنوم
2 0 7-0 
 ْ مل 0 ةياكنالا ةطاس كتيحم ادنذ ط ا

 يناورصاحف زيلكنالا ىلع يسانت تابجيف سيك وريشلا لئابق تراث 170 ةئس عيبر يف
 ررطضا اويخاو ةلابالا كلت نم ئقرشلا ئلامشلا. فرطلا ىلع ةعقاولا ندول ةعاق

 آرفاتساو مهضعب اولتعذ مبيلع دونبلا ضقنا اوماس املف ةقيرش طورشب مياستلا ىلا اهتيماح

 ءاقتنالل تنارغو يرمغتنوم نيدئاقلا تسربما لارنحلا دفواف ٠ ىرسا نيرخالا

 ا ظ ا عا 5 و اعنا الا نب رف ايف ليلا 3 ا
 ادا روم طوقس ملعب انرفو ارتلكتا: ىلوطتلا نين الاس برحلا تفادز

  طابش رشا يفو٠ ةيزيلكنالا ةيارلا ىلع ادوقعم اهيف رصنلا ناك و تاونس ثالث

 "سا تاذت اهيجوميو سيراب يف نيتلودلا نيب ملسلا ةدجاهب تيرا 918

 رع نمو لقاربسلل رم ىلا ىوسسم و ردصم نم ةعقاولا ةيلامشلا اك ل 5 3 ؟ الم

 |اكنأ عم تردي اينضبا تكشتا» يتلا ايناسا كلذ قدمو” وكسكم جباخ نا
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 3 «  ةدحتملا تابالولا خيرات »

 تا ا اا اا ااا و ا ااا ا و وما م1 11 م1111 1مم م م ب يبا

 اكل نا ترطضاو ادرواف يبرغو ترش يق'ابكالما نع

 0 الما رخآ اسنرف ترسخ كلذبو ٠ انايزول ةعطاقمب ةفورعملا ىبسسملا ىبرغ ةعساولا

 ة.ملا نوكلا بورح نم يهو دونبلاو اسنرف عم برحلا تبتنا ديدجلا ملأعلا يف

 د لطسشمبوو ثا دع م >> كج م >> ل لل

 ,كئلار ىداحلا لسا

 85 ع لاه ناك ك7

 تريغيهيتلا كداوتحلا ن رم اقفال هيك وعلا در لا اوس ىلا مدقتن نا لق

 يراك لعل ةلا مترا ملول نم عز دوك روط ارم خر
 0 امممعت رو ء حبس ا ةئطوت

 5 . . -. . هم 1-1 3 5 م +1 « غ عدوا 53 .. 030 4 «أ 1

 عبرأو : اي ٍهدلو ا دنلأ هروب دوف تا رك "يمد يل يا

 ده ! ع بعش ديدحلا ملاعلا 7 اشنو حالفلاو ءاقيرالا 7 ّق ةيماس هجرد تنلبلا

 : ١ ف :
 ّي 7 >2 :.اهرظن دجوي "ال ةعفان ةريثك دهاعم تيشو ٠ لمعلل بح

6 
 عفا

 1 و و



 3« نازيعتسملا لاح نان 0 0
 ظلال ااا ااا ااا ااا اان ااا ااا ا ااا ا ا اا للا

 تيظفو تور اننا تصد ةرويضصلا

 ا 0 2 انونلم نبا همه سلا اكس 512 غلب 7-1 9 3 ميوعت تبسجحع و

 00| رام تساكااو# يضر قالا ةرثكعو ةيايئالث حبنم ةيند كلا نعنتو

 00 م يسرا قوم ةهسن- تقلا ين ىلع فين ام امنطقي ناك تارمعتساأ عيمج

 50 وك ملا 06 نم رك "5 5 1 ند اكسلا ددعب ايقوفت تناك امنيجرف

 20 7 ناكسلا ددع يف ةثلاثلا تناك اينافلسبو جونزلا نم اغلا 1١7 مهنم

 ةمسنفالا ٠١4 اهناكسودناليرامف اذلا 1 ٠اهناكسو تيكتكنك اهدعبو ةمسنفلا يت

 قلاابجرويجف 0 تورك لونا يق وبفت ف روعي انلا لس باكي

 ونزلا عم ةمسن فالا ةسخلا اهناكس ددع زواحتي ملف اناكس عيمجلا لقا تناك

 اا د نام خلا كصتنم يف ةبك زيمالا تارصتسما: بعشل ناكل

 0000 لا تل لوم ةيلكلاب اوفحتت مل تأ ىطايقرولا نرهش نع ةزاتتش تعا

 آكل اسم ىف انيس دنلكت اويل تايألو ينف < :مىذقلا ملاعلا نم مهفالسا'تحْع ىلا

 | 1 يلع رد ينمت لعوب # ابق هدا قاتزويبلا ديلاتن :ثقاك, تنك

 001 والك ند الخ لس دم هلع تناك ام نع ديالو اا ويراداعوم ال

 ناك اوس نب ميل ايعضو يتلا موسرلا لك ىلع ةظفاشملا يف مدرج نولدابم ركدوكلا

 .كيردرف باشلا ناك ةيئامشلا كاموتوي ربن ةفض ىلعو ٠ ةنايدلا ىف وا ماكحالا ىف

 د1 رمز يتلا قرطلا نبنت ىلع نمانلا: نير ءاكتتالا ينعي سداسلا روميطاي درول

 | لا كا ييرفالا ( هين نييعو هام دمارتلك ل ريسلاو جروج

 1 ف1: ةينقلا تاسرتلاورضاداعلا لع اةظفاطتم ناك ابعشت تسال
 آتيلوراك ثوس يف اماو٠ صنقلاو ديصلا ىلع نييثاد اورمتسا انيلوراك ثرون بعش نأ

 لصاوتملا مهيدعت ببسب ةزاتمم ةيرحب اهبعش عتمتو ارتفم ءانبلا رغثو امساب حاجنلا ناكف

200 

 يارا ١



 2 «  ةدحتملا تايالولا خيرات 1
 نه تجر ع صح عسا سس مس بس بج عمو نعم مح ع عج ع عحح هس عه هح اال علال هلا 59000 و

 ملف ا مظعمو ٠ نييكلملا نيضوفملل ةحونمملا تازايتمالا ىلا ىلع
 ايجرويجو ٠ نيلوالا نيرجاهملا لسن مهنوكب مهقوقحو مهتازايتماب ةبلاطملا نم او اتي
 ةقفاوم دعت مل نومدقالا ابعضو يتلا عئارشلاو ٠ احالفو ةوق تارمعتسملا لقا تناك

 نم. ايضعت لقاو مهضعس الاصترثك ٠١ تالابآلا ناكسءراضو“» ليلا كلا 000

 ةقكخ ك ' قياسلا

 ةيناجملا اهسرادم تناكف ٠ عيمجلا تقبس دنلكناوينف» فراعملاو مولعلا ل

 «ىشنا.ةريقح تناك امهم: ةيرق لك *توكسيوتس:ئحاوض ىلا نسيه رو 0
 سصخش دجوي مل ةروثلا نامز يف هنا ىتح نيلهالا نيب فراعملا ترشتتاف ىملع دبعم اهبف

 تناكف ةيطسوتملا تارمعتسملا يف اما* ةباتكلاو ةءارقلا لبحب دناكتاوين يخ ولو

 يفءاميس مولعلا بلط يفءادجم ناك .اهبعش .ناف اينافلسني الخ ام اراشنث ١ لقا فراغ
 ٠ بيذيتلاو ميلعتلا بحب اينيجرف .تزاتما ةيوتحلا تاربستسلل جيو 0

 درفراه ةيلك يهو ةريتعم تانلك عسا ديدحلا ملاعلا ِيف تنشنا ةيلهالا ةروثلا لق

 ا نوربو لوك لا نالا يهو) 1 نوتسنربو لابو يرامو ميلوو

 57 2 لوا تئشنا 1774 ةنسو٠ ىفرسو:ندنمهو ثوصرادو (زرتل كلذ

 . ايفلداليف يف
 0-5 اهرما لميي مل ةيندملاو نارمعلا ناك را مها نم يهو عباطملا كلذك و

 . ملأعلا يف ىلوالا ي هو « رتل زوينلا» ةدب زجو ةعيطُم نطسوب يف تئشنا 11١4 ةنس

 "هانز ص يهو « 0 اك ناو ايما «يصرخا هدب رع تكن 3 52

 ةناجمو ةرحلا يدابما رن اهاسصخو نيلكترف نيسان وسي نال امشنا ةريغص

 207 ردو كروي وا رعت دع 3 يف ةديرج تئشنا ةنسو“ ةنيفرلا

 ' يف دئارجلا جدع 38 دقق مدر عم 56 ةيابن يفو 59 90 .٠



 ار # هلبأ يمتسلا لاع ناس 37 ظ 7-4
 دكه ض1 ااا ااا 1 اا 0100100100 ا

 ديدحلا ملاعلا ىف دنمارج ءاسا”-نود ل |اح يذلاو ةرشع كا

 ناك 1 ا ور دوجو مدع ٠

 0 لا ع ين امعلا عاملي زو 4 اميدم 00 0 ددعو ايفلداليفو نطسوي

 0 ل وك ملو . افلا رشع ينثالا 0 ددع زواحتب مل كروبوين ة ةندمو

 كلا: 0 ةيرق كانه نكت مل انتروبج ينو انيجرف ةريتس 5 يف

 ةدر عج رمل رتكلا لدسك و العلا نت لقا قلك اس ديفا راكتالا ريتك نكت مل
 لضفو ملع لاجر تارمعتسملا يفءاشن دقو ٠ ةسايسلاو توهاللاو خيراتلا ىلع ةرصتقم

 نسرفج ساموط ريظن نوديجم ةبتك مهني غبنو مايالا كلت مولع يف عساو عالطاو
 ١ مهريغو مداو نتتنفلو نيلكنزفو

 17 كواشارلا ةاوض حتا رمل ةنثن ليش يف تعلاق قيلا 3ةووكلا ةضلاو
 ةدحاولا ةرمعتسملا نكت ملفاهوحنو تالسارملا لقتل ديرب الو ةّيموَمَْع قرط كلانه نكت

 رتل لك اناا قي تالاصتاالا"نا ”ىتح- ”قرحلألا هزشتسملا نق راج ؤه آم يود
 يقلداليفو كروبوين نيب ةفاسملا ا ,ع نا ثدحو ٠ ادح ةلبلق تناك

 ةقراح ةعرس قلد نولهالا دعت نيمو هك

 000140 التلال اك هلا اق رطتم تارصتسما بحش ناك ةزوتلا ليد
 ,ماعورزم 7 ثناك .الثم اشحرفف * تالصاحلا نم عون عدزب ترأتما ةرمعتشسم

 ةنيدم تزاتماف ةراحتلا ىف اما ٠ هليصفت نم ةدئاف ال امم كلذ ريغ اهريغو اناخد انرقت

 رمال 3 مدسقت ع م تناك لقنلا لئاسو نا ديب نطسويو ايفلداليفو كروبوين

 3 لقا ال اونا 17-ةتس ينن نعسلا- اي وه. صخا عونب نولهالا هل مها يذلا

 * ”نلعسول ىف لا مم ل سام انكو ١٠١ اثم ةدحاولا لومحم لدعم ةئيقس ١

 0 1 لدنلا رو ةراقتلا للمس نإ ريغ دلكتاوي نق كفاك -نوسلا ءاننأل متانصلل لكو
: - 



 «  ةدحتملا تابالولا خيرات »
 0_٠ حا اا باعالا اك يي تو هت نع ع ع دن عع سو عم مع نع ع ا ششا <34 0010_0_01 اا

 عيال قل داقرلاب ضار كالا ةراذولا تناككو مناصلل كات حاجت سد
 هةصاخلا ةعفنملا بسصو كيلا لمأعب نيعوفدم اننودعت أ ةرئاد نمص مهئاعبا ىلع هلمأ هوو

 مغر ىلع ديش دف وهل ناك - عون يأ نم ةروثلا لشق ديدحلا ملاعلا يف عنصم دجو اداو

 ةنديلكنالا ةموكحتلا نار

 نيورطملا ءانبا حصا دقو ٠ ةروثلا ناك رب راخفنا لبق تارمعتسملا لاح نايب اذه
 ّ هيف ةعانصلاو ةعارزلاو ةراحتلا ةمصصأن 0 اوضقو ديدحلا ملاعلا تاس اوروأ نم

 : هولان ام مهلين ل يمس ين هلو اطملا 50 ل مهامدو ةلصاوتملا ميباعتاب كلذ اورر 5 لقو

 ا نوعضخب ١ الو اطغض نولمتحت الف حالصالا ةأاعدو ةيرحلا ىاشع نم اون كقو

 نال سهما رهاب 30303 نسل مهيملاظ دويق 3 و ممم رح 90- اورأت اداق ومام رئاج

 مهدار كقو : م 2 ةربزع ةيرحلا نبط تي > بيف اءوأشن : يتلا ٠ لاوحالاو فورظلا

 هجو ىف فيسلا ربشو ةماتلا ةيرجلاب عتمتلل 7 يف - واطاشن مييلعارتلا

 ١ مهتازايتماو م5 ومحب ثيعلا | وأ مم مع ْْس وأ مهنع امعنم كد رس ا

1 

 ه9



 2 لالقتسالا برحو ةروثلا بابسا ا 1001

 00عاما ااا كحال أذل اذنل كل 1 و11 م 2 1 1 0 1 1 272727222232222000300000---

 - ( لالقتسالاو فلاحتلاو ةروثلا)
 ١/85 ةنس ىلا ١الاله ٍةئس نم

 د للص © هج ل دل

 ني اهل قلغأ نيففلا

 مدس يب نس ل ساس

 د ا برحؤو ةروثلا ياسا

 حبك اهبف ٠ خيراتلا اهنودي يتلا ثداوحلا مها نم يك ريمالا لالقتسالا برح نا

 بعاتملا دشا اودبكت نيذلا نورجاهملا ررحو ءاعمج ةيبروالا بوعشلا عماطم حامج
 ءاسءورلاو دايسالا ةقبر نم قاتعنالاو « نطو» ىلع لوصحلا ليبس يف رطاخملا مظعاو

 رعست يذلا رمالاو ٠ هتلازا ىلعز امزلا ىوقي نا تابيه الأثمت ةيرحأل اوصصنو ٠ نيطلسملاو

 ةلاخل ةمضاخ ةبك ريمالا تازمعتسملا ىقبت له ءاذه ود هريرقت لجنالا ةاوكلا قرنا

 ٠ * اهسفنب اهسفن كلمت وا اهرماب رمتاتو ةيزجلا ابل يدعوت ىقبت لهو ٠ ال ما ارتلكنا
 اا 1 يوكل نع سنا نأ نس تازعتسلا كالقكنا عرب رقما الار ا



 ا 21 دلا تايالولا خيبات و
 هووجج عومي ا اا اة ب ةذدكل لالا 50000000 ا

 ّ ةيروبمح لعق كلذ دعب تدغو !ئادبش ءامدب 2-10 ا 5 : لههشل

 5 كلذ ريغو ةراحتلاو عل انصلاو تاعارتخالاو مولعلاب كلاما سا ص ملاعلا

 ةيخيرات ةبجو نم هيف ثحبلا مهبا م لواو٠ بئارغلا طببمو بئاحعلا دالب لدعب تيعد

 لع لماحلا و.ابل تغابلاو .برجلا كلل 0

 تارمعتسملا يف ةمواقملا جور خفنت تااتف ام يتلا اسنرف دوفن باسالا كلت لواف

 هلا ادنك نع ارتلكنال ىلخت.لبب -يتلا 173 ةننب حاتم مقوي مل اسنرف كلا 0١

 تناك و اهنع زيلكنالا ةطلس. عزن اهلوخت ةوق دادزت ةيزيلكنالات ارمعتسملا نإ ان ىلإ

 اليا ادنك ديمتست نا اسنرف ىلع تنالزابلا ضرع دقو ٠ كلذ نم افوخ س0

 دنع نسسنرفالا ةساسلا لاق دقو ٠ تماف اهتوق دايدزاو تارمعتّسملا ومن نَوَ ]5

 أبتحتت نع ل يف ةروثل اساس انعذو دق مرور ركل ١157 ةنس ةدداعم عيتوت

 « برغلا يف امتيروطاربم 0

 + به ةنروملا تانصلاو تارستسملا ناكس هرطق برجلا كلا م00

 فالخب مهتنايد يف ارارحاو مهتسايس يف تيب اوومح" نايحالا ىكلاَغ يف 8 دقف

 |0011 ةيك ديلاقت ايد نوديقمو ةسايع نويكلم ف نيذلا انياظن ردت

 ٠ زياكنالا دالب يف امك ةيطارقوتسرالا ةطاسلا اوفرع الو اكلم اورظني ملف نورجاوملا |
 - ةكواملا ءاكحالا نم نونكذتسي مهلعج مهل كلملا لامع ةلمأعس ءوس نم هور ١

 ”اكانابلا ناينالاو ناطوالا ا يك ينلا ةلاحلا ركذ نوذدرب اولا 0

 ب 0 نوءوش نوربدي ابلالخ يف اوناك لابجا ةتس مهياع يضقن دقو
 000 ”0 ضن لالا فوزط فتاك و سيروم و محلل هنف ام داس

 اللد اللا نسيسنر قالا عم .برحلا تءاحو ل 52000 4 ةيرورمج مهتموكح

 يهذالب او مهضايح نع ةوذلا ىلع ةعاطتسا. تارمعتسملا بعشل نا ىلع أماني



 : دف«( لالاعتسالا برحيو ةروثلا.بانسا »> "4
 ماا ا ا ا ا ناخذ ع1 اعلا 100000

1 3 
 رخا ىلا موي نم ىوقتيو تا يِعَسمْل 0 اجا لالفتسالا | ركف ناكو

 ا ل 0 نأب مهنيب: ن نومدقتملا وج

 تف نا 00 دقو٠ اب فختسي ال ةوق تاذ تحضا يتلا دالبلل ديفمو ىهتشم#

 ليج ءاضقنا دعب» الئات تيكتكتك سزرادم ىدحا يف اداتسا هدوحو ءانثا ١ال ده ةّتس

 : 217 يما
 مكيكيرك لوادتلا ةرشلا 0 ثداخا د « ةعومحم ادوروأ 3 انلالذا ىلع ردقت الارتف

 0 20 ووو 0 ةي : ف و < و

 ناكم لك يف اهب اورهاج اريخاو ةرايسلا دئارحلا تاحفص ىلع اهورشن مث : يوعز
 مالا ل سي ا

 نم هيث نوروصت اوناذ 1 : ال رمأت ث 28 56 لإ ىليلت لق اونأَك ةماعلا نأ عيا

 ب رحلا تادتنا ىرح ايمومع يلا كلذ كعب ملو را . و سأتفت ْ

 : ملت يذلا يا ب وح كنملا نع 7 ين 3 8 ضنا ةايماعلا ناسالا نمو

 اكو هيدادت كرا «تناذ 7 00 وهز ل ا ةنساارتاكشلا ا

 0 5 ل 22_- 9 ١

 ماياامث هكدا "نت 5 ةدمتنات و ٠ قومحلل امضهتمو كاردالا ليلق اديارو موسع الألَع

 ٍإ 3 همأك 1 | ب : 7 ٠ :؛ 4 0 3
 هذه ع خانأ مت * ةملد 0 ىلع 3 0 هلا ا لا ل ملو٠ ةساعنق حت وبيع

 | 35 يي ه0 ت4 ا

 5 ! 5 | .. 5 .٠ 0 90- 39 2 ا | هَ
 لودنزا 98 ىلع لوصحلا ةتاريحتسملا 0 م ليختس نأك هراوطأو هل اهتمي

 2 3 3 0 ى 0 2 ! ويمن #هةفئنم يسمسل 2 رس و الر نحل ةلمل مم هي بعدم 2 00000 1 0| تارت هلع تتالرالا قم ره رجلا كلنا نم راسل

 ٍض فتعلا ةمودحلا تامعتساو م عئارشلا ل ا 2 نيس 4 ل

 5 رضلا رمأ ة : رولا ةعباسلا هس 3 ل يف نورجامملا ةموأق أم ضخلو اهداع

 يتلا كرامحلا ةقير عا يكل 7 0 0 دالب 3 مومعلا ن و 0

 ميس تارت 0 2 0 ريمأ تعش للطن .: هك ءايملل عضوا

 000 بر1لا# مونعلا نطل ىلا قوتحلا نيت نارمعتسسلا باوك لوختو اهاياعرب
 ا يورط تاقفانم 7-5 1 ةكارصالا.تناالانآإلا ماكس نبي ترجو ٠ كلذ

 دل

ْ6 1 
, 



 ا

 5711 م 81 0-0 خيرأت ١ طاش

 جس ا ع للا 010010011111111 ع ااا ااا ا

 اهدرس َنِع احفص ترضن ناشلا

 3 أ 57 0 ىلع 5 عضوب تنالرابلا مزج ١774 ةنسو

 ةرالالا لك وح مهدحلا حرتقا مومعلا ساحمل راذا ةساج يفو ذنا ةرازولا نس

 د ل ل مالا تأ رمعتسملا يف ةيمسرلا

 كلذ رح عاش املق لسعلاو ركنلا ىلع ةيكرمج اموسر اوضرَف دق الق اون 20 ١

 رئاس يف هادص ددر اجيحض رابخالا فحص تحضو حايه يا 3 حاه اك ريمأب

 ول ع لاحردس م 06 ىلا ه ولرس راو ءاو رخلاةعب رشلاك ات ىلع اماع اجاحتدا ا 4 وو د ريعتسملا

 8 ةياغلا كلتل مهوراتخا

 ا عيقوت و دونبلات ن مد اس هل هلأ برح ءامتنا كعب هنأ وهو رخآ ةحو ةلانلا ناذ 8

 ا نأ ءارزولا م 3 نويدلاب هلعتم ةبديملكنالا ا تدصا حاصلا

 0 و١ 1
 ىلع نومد ريمآلا باحأف 5 ة ا 3 تارمتتملا نم ىبحن 8 بدع نرحلا 0

 ةرتكنا تي ا ناو اين رمت ةنامح ع رأ ىلع بحل هنأ كلذ

 - |[ . 5 -# م 27 7 5

 .ةقأق و امراسخ نع أضعت ب رحلا كتل اتحر يتلا !دنذ ناو ات اند 1 يد نب رادعمب

 عماد 6-5 فلكم أ نود مهتادب مهرامد نومحي مهف ىرخا بر 0

 ةعيرش تررق١ا/505 ةنس راذا ىفف ٠ اعقن يدحت مل تاجاحتحالا كلت 3 و
 [ | روم 2 4 56 0 :[ 0 «ءرإ 2

 هل قاروالا تل وو ةسركتعلا منحت هم ونحم قاروأ كلذ لد 8 امو تاصخرلاو

 هر نبي تو ره ةدحاولا ةحيفصلا مركحو رش 1 ا نم الأ اههاحل 5

 ىفع اهوحنو ميواقتلاو دنارحلا عبط اوحوا كلذك و ةبديلكتا تاو 5 تال

 0-3 : عبرا ىلا نبني فيقت نم ةقرولا نسي ةيمؤس ا

2 
 رمتعت الو م قنالافعا 0 ىئىح اع نينياش غ م ىضاعتيو



 نا اهلا تيرم هزيلة بامر 2# ْ

 0 متخب موصيملا قرولا كلذ ىلع ةر 2 تناك "اجا لا ةحيتحض ل اروالا

 ةعيرشأا كنت أوامح ك1 قو . 0 لو 3 نا نيلداق 1 تاعرق نارك

 و9
 اوبت و عراو فشلا يف اه اوفاطو ةمحمج اقوك اور رمسو أاصع ى ائغ تاعيهو

 ١ 2 2 3 ت1 2 1 _ٍ ١ 3 .٠ 55 .٠

 2 1 مهتيعل 13 نيدلا ماك 1 اكحلا 3 ها "ريم بارخوا ردك ةوايغ» ناواعلا انه ارمححت

3 

 دا فاراقا ىلع ودع ملف ارتكتا ةموكحل ن 0 016# يتلا لاسم اسر

 ناسلا فالخب ٠ ماظ صحم وه اذه ا رتاكنل لمع نوذ 3 ا دافتس ةيلكم أوهوم ل

 . . - هاك 5 ٠ 9 1 ا 8 200 ١

 يف !ةددارعن مل حداق ةينطو ةهريع و ا نيدوامم اوناد ن.دلا ساحل اءاضعا ْنع

 تلحق |[ ير سادم 0 أما ٠ أممعضاو يار هةيقسل و ةملاظلا ةعيرذلا كندي ل دنتتا

 وذو روم قيدَس

 صيرتف املع مهقةاو انس عيمجلا را لك ساحملا كلذ ءاضعا دحا يراه كبيرتان نأ

 مهءارا نودبي ةفرعم مسوالاو انس هنم ربك الا هءالمز نا المأ مالكلا نع كسماو

 0 اك 1 نع داغإ ةيلكي عسل هه يلو هراظتنأ لاط الو ةعرشلا كلت ضر ١

 ضءب اهيلع بتك و كانه باتك نم ةقرو بابشلا قزنب عزتتاف ةينطولا مهفطاوع ءادبا
 دما 1 اجلا ناكسلا رتلأ قوقحلا نفت مهلو زيكتا اينيجرف ناكس نا اينم تالا

 ىلع بجي الو* نبي بك ريمالل نوكي نأ بحي اذكهو ميئئارض عضوب ةيرحلا لك مهل

 يذلاو بئارصلاب 57 لقثت ةعيرش ةبال اونعدب نا ةيك ريمالا تارمعتسملا 9 ف

 سلجملا ماما تاظحالملا كلت حرطو اهبارخ ىلع لماعلا دالللا ودع وبف فالخلا لوقب

 ةطايرو ةهةنحح ةودل هنالمز ىلع كررتاب رصتناو أف يا ابل ا راذدف ةضواغنلل

 "د15 دنع 0-5 نأاثا سا>ملا كلذ ءاضعا ةأمج يف ناكو ٠ هناهرب دعو و
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 كتالي

 تالداجم دعبو نسرفج ساموطو نطنشاو حروج امهؤ ةدحتملا تابالولا ىلع نيسيئر

 اهزاجاو تاظحالملا كلت تابثا ىلع سلحملا رقا ةفيفع

 فلءوي نا نطسوب يف مهدحا حرتقاو ٠ اينيجرف ودح ستسوشتاسمو كرويوين تذحو

 نمةصخر نودب اهماكحا يرحت ةرمعتسم لك نإو اك ريما يف بعشلا نع باون سلجم

 يف ثحبلل مداقلا فيرخلا يف مكتايس يذلا سلجملا كلذ ىلا اباون لسرتو كللمل

 بورضملا لسجالا يفو٠ نيرثك الا حايترا هحارتقا فداصف ةمالا تاجاحو نءووش

 وا «سرغنوكلا» مءانلا لوالا نيرشت لوا: فو اهنع اب اون تانريعتسم عبست املس

 ”06 ناك كرويوين ةنيدم يف كلذو اك ريما يف ةرم لوال بعذلا باون ساجم

 44و ةلءايشو قت سوكناسم نم نيك راسو بص (يفتاع وع ل

 هزومضم نمو« قوقحلا يف ةاواسملا» روشنم اوردصا ةمج تائحابمو ةليوط تائقانم

 بئارض عبو نوضرب الف ارتلكنا:بعش:ريظن مه. ةبك ريالا تاررتستملا 0١

 هل مهمارتحاو مبعوضخ اوربظاو كلمال ةضيرع كلذب اوعفرو مهباون ةطساوب الا مهي

 ةلداعو ة هفح عئارش نك 0 نيمالا هاياعر خبمت نا هوحزرو : 27

 ةعب رس : داقنال سيشل #] احالا ل :املا ف نيرش رهس ْن نم لقد مويلا ءاحو

 لدف نوضغ ىفةرفاو ريداقم اين تنل ا رأ لق ارتلكنا 1 2 لا قاروالا

 قاروالا كلت نم ةءوامم قيدانض ةرشع كرويوين 0 57 ىلا ٌفيصلا
0 2002-6 0 3 0 
 نطستو 02 اهاس همادعأب قاروالا كلت رومام اودده مم ع كح ارابح اهوفاتاو

 | كلا لا اوداسعاو» نارينلل.الك ام اهواعجو قاروالا كلت اهيف يتلا تويبلا ةوبرخأ

 احلا هلع طم رو ةمع)ك لع اوسفاو ؛ ةطوضيم انارو تنوملا 00

 قارا هلا لاتقول نيعملا تقولا ءامس انف .دالبلا ةردانماواهيطو نس ءا ١
 8 2-2 4 2 3 ل ا 3
 دادحو نزح موي يناثلا نيرشتةرغ ان هج وةدحاو ةدامل ينكي أماَد ريما يفاونم لعن مل ىح



 -- «:لالفتنالا برحو ةروثلا باسا د 0

 00 اس وار 1 ونيراوسلا نصحت ىلإ ةايرلا ارقد مادا اما
 اد مو ايي اورسا) لك انادبا ناب دعو 'دركاملا لانوالا ع ا ال

 يف امك اوشمو ةيرحلا ناونع هنمض اتوبات ريبك روبمج لمح ريشمهوين يفو ٠ اهوقرحا
 | داس نإ ىلا ريشت ةذ وج اوعرو ىرخإ نك اما ىو, هةيرحلا_ثوزان» اوضدو رات
 لك ىلعو ماسقا ىلا ةعطقم ةيح ةروص اضياو تالب لا مجانلا ءاودناوه
 تم وا 'دجستاد» ةزابعلا هذه هثحت و ةرطعتسم لك 0

 تاعامتجالا راطوءيكانمإلا كاني فيهطفاو مات لاقطألا تنقوت :رئخلا ل

 اوداعو احيردت مبعور 55 مهنا ديب 0 حاوز ة ةقرو ردصت مل هنا 20

 ١ فيلات مت ةنوالا كلت يفو ٠ ةغومدملا قاروالا اولمعتسي مل مهنكلو ميلاغشا ةلوازم ىلا

 ١ نعةاماحملاوتياهنلا ىتحقيزيلكنالا ملاظملا ةمواقماهتباغو «ةيرحلا ءانباب» ةفورعملا» ةيعمجلا

 |0000 ذهل ةةدولاطرا ككربو قوتي رام :كلفكو + .ذلا ماتا رعت نو
 يللا قوام ةطمرج ولع حل .زيركمجلا: ضب لذ السن نورتي المينا اذف رقو

 | نتا 0 كالا دالب عد لاق لامستنلا ا هع ا

 0 0 ٠ امنحو اظيغ رمالا اال هييتيس دكا
 ٠ ةسايسلا لاسر صعبو 00 لا 0 ولا عناصملا يودو راحتلا را يل ف

 5 5 ا 0 ايبم انسح اعافد 0 عقاد تب «ىقولا» اضا م

 : ارد اة يس يعج ل نعجتنف ظ

 ا ناف ٠ اليوط ءالسلا كلذ دما نكي مل ظحلا ءوسل هنا ريغ اهيزاحتم ىلا مالسلا هأيم
 تت ا فرحا ايمزع 0 21 اد ةعب رشلا 0 أهدبع يف تيغلا يلا ةرازولا



 ضن ّْ د هلع تاي'الولا خبرا دل

 اك يي عال 220010000000000 عا اع ااا عا ةذذللا

 ند عالتالا ىلا هرطلا يضرم ل ردن كلو مناخ لول تا ايت دق ناك يت

 ابابحتق ةقامحو لبجب اذهو دنهنسوت رتلا هيعب بابن ةميصاملا جزا تيه لا

 1١77177 ةنس ناريزح 59 يف هنا كلذو ٠ كل تارمتسم: نم لاومالا 1 اديدج

 تادراو لك ىلع كرمج مسر ذدخءوي نا بجي هناب سلحملا اهيلع قداص ةحئال عضو

 نيعملام ضرفي نا ىلا يمومعلا كرويوين سلجم ءاغلاب ةيضاق ةعيرش اضيا اونسو اك ريما
 : ةلايالا كلت ؟رف ةميقملا دونجلا تاقفنل

 عانتمالاو باصتعالا ىلا راجتلا داعو ًافاعضا اككريمآ لمع ني ل

 تناملرابلاب ديدقتلاب امتدمعا رابخالا فحص تأالمو ةيزيلكنالا عئاضبلا ىرتشم نع

 رئاس ىلع هعزو اروشنم ستسوشتاسم سلحم ردصا ١754 ةنس لئاوا يفو ٠ هلامعاو

 ةروشلا ىلع اثاح ىرخا ةرايعب وا فيحلا كلذ عفد يف !هتدعاسم ابلاط تارمعتسملا

 نا نسما ىلا همساب اوبلطو كلملا ناوعغا:كلذ نم ءايساف لكتالا ري ا
 اكسنت دادزا بجيشلا نا ةحستنلا تناكف «ةشايطلا كلث رو نع رسوم روق 0١
 نيكلو شلحبلا ل رم. كلذ مكاسلا..ىار ملف فس للا لع اي
 نيبلاط كلملل الهوم دقو هيلع ىواكش ةدع اونوؤد ىتح متفرغ اوحرابام ءاضعالا

 هلزع هيلا

 ةعارش ينس اورهج كرنجلا يروم امنا وعوامارطضا:رثلا ريعس تاز ثا
 ديرو ا ةيك محلا موطرلا عفد نم اصاخت عئاضب بيرهت لواحت تناك: اين ضرما

 ميلد ر رصقب اوذالو مبماما نم اورف نيذلا نيروم أملا تويب اومجاهو لاجرلا نم تائم

 : ساتيه دامخ | يف هودعاسي يكل سسقلا ىلا مك احلا لسوتف ٠ ”افرملا لخدم يفو داما

 كك سك افيلاه نم يماظن شيج ةقرفب يت اب نا ماعلا دئاقلا ىلا بلطو ٠ بعشلا

 .ةيهلللاب يدن ةياعس - ةمصاع لخد لوالا نيرشت يفو٠ نيرئاثلا حامج'
8 : 

 رم



 .ااو

 ا 0-5 نرحو ةروثلا بانسا 52 "4

 ا ااا 2500 ا و الا

 ف د لكلا يام الوأ فال ناك نوامألا ب لفاق 0 دافعتسالا منا ىلعو

 "ا ةاكانسا مهلزناف ماتلا ضفرلاب هولباق دونجلا لوزنل نك اما ةنيدملا يمدقتم

 ا ةنركتلل

 د11 كلذوب وللا طن, ىارعا مول جف تنس طاش عفن جنالي [لاظعوللا
 ا رمل قل كاملا ىلا يغاواز تموكسسللا نلغ- نورتاف .ةاطع نستسوقتاساع
 يف باونلا سلجم مًاتلاف ٠ ةمكاحملا دبق ارتلكنا ىلا مهلسريو ةنوخك ةنتفلا يبسسم

 انينيجرف يف اذه لثم كلذ لالخ يف ثدحو ٠ كلذ ذافنا ىلع اوضرتعاو نطسوب

 حلل يعامل لاحلا ىلا ةريخالا ةلابالا نم نومهتملا برفف انيلووأكت ثرونو

 عيناك ةيالم اريل زنك يتلا د

 ظ انك ادكفسلا نا هببس 177١ ةنس لئاوا يف كروبوين يف كارع ثدحو

 عم نواهالا كنتشاف يمومعلا هزتنملا يف ةديدع نينس ذنم ابوّصنم ناك .يذلا ةيرحلا

 كلن نع راو: ن طاع وو > هي زعل لعل انض'اوماقاو:نولغالا هيف نطعبل ةنقرط دوت

 ىورخالا اره ةثال ل نياقالاو دنحلا» نع نسوا زف تاشرانم الكويت
 يمومع ءايتسا ةجض ثدحا« نطسوي ةحبذمب» فورعملا ثداحلا اذبف نوريثك حرجو

 مهدعوو مهعور نكسو نسنشته مكاحلا ىربتاف لاتقلل اودعتساو فالا ةعضب حلستف
 ' بعشلا نع عفادي مَد| ليئومص ناك و نيدتعملا ةازاجم يف هارجم ذخ ايس لدعلا ناب

 "لإ مك احلا عسل يف ناك امف اروف ةنيدملا نم دونجلا بحس بلطو ٠ ةزورشماةتحلاصطا ١

 دوو ةمك احملا دبق مهولعجو هتقرفو نوتسرب نتبكلا ىلع ضقلا اوقلاو دارا ام ىلا هتباجا

 مهنم نينا ىلع م ءرجلا عم
 ل زولاةنلا ب تاالزاتلا واس قطن وج ةعقنم هيك تر يذلا“ مولا ىلا ١

 | ةيكريمألا تاقزاولا لك نع ةيكر مجلا موسرلا هيف. غلا: اوكف ترون. درولا ققوالا



 "او قكاكاا (( . ةدحتملا تال لا ا رد

 م ردع ةيامج ىلع همام 7 ىلع ةلالدنل هيلع 0 اوهباف ياثلا الخأم

 ناب نولهالا. مهاراجو: ياشلا رات 0 واو تاضتعالا لآ ناجتلا دانت ءاتنار

 ا 3 تتازاأ نان ١7075 ةنش تمام زالا» ريرفت هلي نيطلا دارو.« هيزش ند

 ةراششما/ قا ةفرعم نودب سوكملا نم عفدن نا بجي: ستسوشتأسم يف ةانانلا» 0

 قودطنمل فلاخم كلذ ناب اوررقو ءالوه عمتجاف ٠ بعشلا باون * 22 ساجم

 كلذ نوضغ يفو ٠ اوغل دعي تناملابلا رازقف هيلعو مهدبي يتلا ةيك واملا تازابتمألا

 نيلهالا خغزتو سنديفوربأ ءانيمن ىلا اريك قلت ةويشاك اههسا ةيك وامة 1

 باصتعالا مادو ٠ اهوقرحاو ةينطولا يفداصلا لاحرلا نم هددع اباخدف ةفلتخم قرطب

 ١ نوفعالا انعم اما تاباش ةنوحشم «جت تناك ىلا نقتل لا ا
 بف نم كتاكرإلا قماف-رسبلا يف اورو ياشلا نيلبكا ركتس

 ضفرف .ملاس ةدلب ىلا كرمحلا لقنو مران ىلا لوخدلا: نم بنك ارملا عتب ند

 نين قرخلا عاستا نع ترفسا 7: تابارطضا تثدحو ٠ مهدنع هلوبق ناك

 صاخ عونب ستسودتاسم بعش ىلع تطغض يتلا ةموكحلاو .نياهالا

 هرضحو ايفلداليف يف يمومعلا بعلا باون سلجم عمتجا 10/5 ةنس لوأيا يفو

 عل ستسوشتانمم ةرضصن ىف عارسالا ٍبوجو !ؤرزقو ةرتعتتم ةرشغ قا

 ا لل كلو تكن سمن حلو كلنا اتحاظاولس راو تاسفلا اظإتح 0

 عقتري نا ىلا ةيلكتالا دالب عم ةزاجتلا عنمت نا ررق سلحملا ضاضفنا لقو ادنك

 جباك مكام اجلا قلل: ازرما ردصا ناي: كلذ ىلع تناظرابلا باجاف تارصتسلل ند
 5 كدا و ةرهاقلا ةوّقلاب اهعشا عضخب ناب ستسوثتاسمل ًامكاح انيدج نيعت يذلا

 سلحم لحب نا مك اسلا+ز ىلع ٠ تلد ىلع هترضانمل يدنج ىالا ةرعع للا للا

 هدتعاشجا وغلاف نواهالا اما: يا ا 5 نودي د وه هز دا و الأ عضخب ناو ةمالا باوت



 55 0 برحو ا ناس ا مذ

 ا لوو وبلا دم دس ا علل وقنا فاشل 17

 وأ مهتيرح نع نوعفادي مينا نولهالا مزج دقو ٠ هباصن ىلا مالسلا ةداعا ناكمالا

 .ضوخل مات دادعتسا ىلع ناقيرفلا تابو 1ا//ه ةنس عيير يف كلذ نأك و نوتومي

 كراعملا تارمع

 نو :اوكثلاثلا لعفلا

 -( برحلا ةيادب )

 8 557 41 ا : 20
 أم اولقنو اهولها ماق هلمع ىلع هسفن ح حباذ مث احلا نطو ام ربخ نطسوب يف عاش امل

 4 اكو تابوت اليم 1 قطساوب نع دعت ىلا دركتك ىلا ميتعتما نتا هلق لادا

 ناك و تيناويحلاو نزاخملا اوبرخي يكل يدنج ةيامنامث ناسين 18 يف دفواف يريمدتلا
 ,سمداليئومصو كوكناه ناج نيصاخما نيينطولا ىلع ضبقلا.وهو رخا دصق كلذ يف هل
 ناطشني نيلئاج اناك امبنا عقاولاو دركنك يف وا نوتنزكل يف اما نيثبتخم امهنظ نيذنلا

 1 وبتا ن :بلهالا نأ رمق 5 تةويسم ةعك طن كلذ اوس مي ابوقيو بعشلا ا

 هذصق ميهياع فخب ملو كلذ

 ا 0 نوال عي !يرارعلا ظحرق ذولا ترافل ولو
 يودو سارجالا نير ىلع سدزبمك و.نوتسلراشو .نطسوب ناكلس ظفتتساف :دركيك // 31 ,

 رطخلا نم نيلهالا ريذحتل نوتن كل ىلا كلذ ريخ نالقني نايعاس قاطناو عفادملا

 اوسقرتفاف اودع اوري مل مهنكلو مبسفنال ةبحالا اونخاَو الاجر ضبنف ٠ ءيجافملا



 5 3 تايالولا خيرات »
 دتدتددتُتل 2200000000 لا سس ص ل 0000_2000 ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا لاا

 ةيماجملا هعاملا --- نوعمتحيف لبطلا برضي رطخلا ةغاس ت ءاحس يتم ثان. ن ,دهأعتم

 + :تاكلا مهدوعي ةييدللا م*الحر نوعبس عمتجاف ٠ ةيلكتالا عنالط تذد احاص

 اوحرطا ٠ .نويورقلا ابا متثسح » الئاق فنع رت يل دئاقلا مهنم مدقتت

 يديك لوامت وكرم ىف اونَح لاجرلا اما « اوتتشتو ءاصعلا امآ قت |

 ١3 مهنم اودراف مييلع مهدانب دنحلا قلطاف «رانلا رانلا» حاصو مييلع هفلطاو هيكبف

 ىلع مهتأر ؛انع اوقاطاف ءامحا اوقنن 350 نيدلا أمأ . ةروثلا كراتم ةجتاف كلج 00 الت

 اوقرفتو دنحلا

 ىلا كال يي ةايينلا رمل ا ابلها:ناكو دركتك - ىلا نيلكنألا مدقتق ٠

 نومحام و ناكتالا ناك امايدو* ةحداو رئاسخ و هأ نا رخ أبيف تدحت ملف ةنيمأ ن

 لوخدلا اوداوا مهددع ل 504 امو تابحلا رك 1: 000 007 0 نك 9

 و يلامفلا دحبلا ةسازح كلغ ةمتاق: تناك دتحلا نم ةيك ب اول ىلأ
2 

 حق الأ 2 نار وم مهداوق ر رمي : رم 1-0 نك ل قلطا ثيح 0

 زيلكنالا رقبقتو رسجلا ىلع نويك ريمالا ىلوتسا دقو ناليتق ىلوالا ةرملل مهنم طقسف '
" 

 قدي يكل اييبلع قفتملا ةمالعلا كلت: تاك و :نوتركل ىلع ا
 طقخاو لايما هك عملا تدتماو ٠ ةبح لك موموصخ ىلع نويل رمال

 نيلكنالا ىلع منارينراوقاطاو ا د روخصلا لظ يف نويك ريمالا
 تفاكو * مهرخأ 8 0-5 ىنغل هدحنل و "راي دروللا 2 مسنلا مل ل ل در قرقتملا

 مس مهو أكو نوبد ر 9 ا يبت نلوثس ل هدم دوتحلا تغاب نأ ىلا تاشواخلا

 ا ناجع [ستت نيك وينال بلد ميلستلا ىلع مهنومغرب اوداك.

 ارح نم توق كيلر يف نيبك ريمألا كج اتا اركب ةنيدملا قرحب

 6 تناكف :ناكنالا ةرانخالياو نيدوعفم يح 1 ميو المت 5 لالقتسالا

 د



 2 نرحلا ةبادب وعل سا

 حبرجو ليتق نيب

 شيِج نطسوب لوح مايا ةعضب ةدمب عمتجاف ابك .دالبلا نوتئزكل ةعقوم ثجاهاف
 قعيارلا قفتاويساشت ىلا يربسك ور نم تايراطب فوقص اوصنو افلا نؤرشع ةددع
 اموي دادزب نش جلا ددع راصو رحبلا ىلا برهلا ىلع ةياكتالاو حياك مك احلا ءاغرا

 3 رمشمه ونمت قرف دولا كا ناح تئاعلا ءاح ةزريحو هه رب دعبو امويف

 ةبح ىف لاتعلا تنومرف ن 6 نا نع ١, ادا ام عاحشلا ن 3 5 لي ؟انمن ةدايعب اشيج دنلا

 قاقنا ررق دق 22011 5. : نسلحتم ند 1 نا هك رعم ءىدتمس نا :لشصو + ىرخأ

 هلاحرونلا كافوركلا دصت 2 اهون وكت نصح اوزغل ريست ةلمح ةقفقن لاير فنا .

 و ةبفضهألا 5- هعقوم ن نال هدا نم همق أمد نصحلا كلذ ىلع اولوتس نأ

 علا روبعلا بنراوعلا هلق بسس الجر 8١ ىوس نصحلا كلذ لا نلا ةقفارم عيطتس

|] 

 يزيلكنالا هباجتاف الاحنصحلا اذه. ملس هتيماح دئاقب نلا حرص نصحلا باب نم اوند اعنف

 ةمالأ نتلحيف رماو ميظعلا هوبل هللا ر ماع. ةعتشب ا 7-5 ,مالا باجاف جلسأ 7 47

 اا! فرعنا هلاتجر خم قيسو الاج ملس لب ةغش ثني زياكتالا زول
 تطقس ةريل نيينالم ةينامث ةيزيلكنالا ةلودلا تفلك يتلا ةنيصحلا ةماقلاف 356 ٠

 وتسا كلذيو ةقداصلا ةينطولا يوذ نم لب مظنملا دنحلا نم اوسيل_ لاجر يدبأي كت

 10 نم ةميظع رندافمو اعفدم ٠٠١ ىلعو نيصح : ىلع نوكوسلا

 ظ د1 3 دايخ قول ايا تنيوب نورك تنخا نيمويي كلذ

 اوس د نملك ىو قاوتلا انداكتا هو نطسوب ىلا لصوت راي يفو

 ةرشع يزيلكنالا شيجلا ددع غلبف نييدنال رياو زيلكنا نم ةيوق ةدجن مهعما 6

 نيك يمالا اعغد:هب آروشنم زدصاف ةسرطغ دازو ابجع حياك مكاحلا هاتف < فالا
 ادع وفعلا هلمشي مهنم ةموكحلل هعوضخ ربظي يذلا ناو ةاصع.مهضايح نع عافدنل نييأبلأ
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 010 كده 4 ال خيرات كك

 عال "000100000000
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 هع علال ةثذكخحلت لح ااا الا

 5 5 نا ا ب اميل 0 امهناف 00 32 0 ل

 قرحيو نطسوب نم فحزيس يزيلكنالاش جلا نا ةقث ردصم نع عاشو ٠ مراص
 به ركني لالتحا ىلع نويك يمالا عمق .٠:!ذانبق دالبلا يف ثيعبو ةرواحملا ىرقلا

 : نوتسلراش ةريزج هبش حاتفم يهو

 عم هتعاجشب روهشلا توكسرب لينولوكلا لسزا ناريّزح رشع سداس ليل يفو
 اهو ؟ رتقنيسدنبملا نيعا:يف قرتوملااهيلا اوغلب املف اهتيصحتولهركنب لالالا

 نطسوب بيصت مفادملا اهيلع تزك را اذاف لهديرب كلذ دعب تيعد ىرخا ةمك !اوقلستو

 لكب لاجرلا لغتشاو اهريغو طوطخلا نم يضتقي ام نوسدنهللا مسر كانهو تقظا اذا

 نانا ا 2 لع ةيرياكن الا وفتلا تناك رحل: قانا ىلا ليللا فصن نم ةنيكس
 تاعاس يف مهضعب نودانب دا ةراحللا تاوصا نوغمس نا لاحرلا» نإ يو دملأ

 اي اماكحتسا ديلكنالا نيعلا ادب نتج لمعلا نم نوتني نويكوتسالا 0

 ١ مم : 5 هب

 00 اع رضع ودملا عفادم ناو ماكحتسالا | كلذ ئار املف حيات ا

 زياكنالا عرش راهنلا وض حال املو٠ الجاع ماكحتسالا كلذ برخن نا يضتقي» الئاق

 00001 رك لقا راطلا اضيا تقطاو نيبكر ريسالا زك ع 5
 فقوت دقو ٠ ركذي اررض ديدجلا ماكحتسالا يف ثدحت مل عفادملا كلت .لك نكلو

 را مويلا كلذ ربظ دعيو ةلملق تناذ معبد _ريجد نال لتملاب مهتلباعم نع ناك ريل

 تركيدلا رزحلاو يوه لارنجلا ةدايشب يدنجب ديالا ةنالل تنيوي نوتروم يف ز ميكا

 فلالا نع ناكر 0-0 ااا > هل كك ده د 0 مل ينبلا لهدبر 3 لاللتحا نووس | واكد -_

 يفد ٠ ميادعل عدلاتي مهنكلو عوجلاو بعتلا نم ىوعلا يذ ؟ ماروكو

 : ١ ري نوبل ىشْمَو راحل ,ادح 52 . دنقلا قاسي عفادملا قالطا نوضغ



 دك ا ل 0

 اذملت ١ ل ا ا ية يي

 ماكحتسالا' ل 55 نالارجلا عوطتو ٠ 000 0 7 0 0 رادجلا

 تقولابو 0 هشيج يوه دئاقلا رما رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا يفو ٠ رافنالا دح 3

 تقرتحافن ا نكاوب ارك حلا قو نفسلا يف مهعفادم لك ا رم

 ماكحتسالا وحن افوفص نومدقتي رياكتالا عرشو اسرقت نوتسلراش لك

 ميهنم املق ١٠١ دعب يي راص نا ىلا مهبتريخدب اوظفتحاف ناكل اما

 57-0 مهدنع ام لك 6 قلطاف « رانلا» توكسوب دئاقلا رص 9

 نيرقبفتم انرلكت نوقابلاو 0 يزيلكنالا شيحلا ةمدقم اوداباف ةدحاو ةعفد اهريغو

 1 رادشالا بح ناكف هبا خيكربمالا ارضتاقو تش ارل نا اوثلللام كلو
 اا رد ةيتاطردم قو اورغو ليقعلا كلذ نم اظيغ زيلكتألا داوق نيت

 0 ةالاقابهردلل موسملا اوذاعاو ناكر جالا نكرم لعد: ىلع اسقانم قالا انك
 011 لقا ةاذتلا كيززافا دق عر صفا تناكف ناك ريبحلا امآ < ةوقلا نم للا ١

 تمطقناو ةريخذلا تغرفف رارم عبرا مهتارايعاهيلع اوقلطا ىلوالا زيلكنالا فوفص مهنم

 00001 ون رطب نويكنيمالاو ماكحمسالا اردني نوفل ةيلكفالا  حرتفا لق
 ااا ملا ىلا ةونع لوحدلا قم اريخل اوركمت يتلو لوحدلا نم مهرفشمل ن0

 عقوف عاجشلا نرو دئاقلا اما توكسيرب دئاقلا اجن دقو مهمغر ىلع ناك ريمالا هالخا هر
 ةيام عبراو افلا لزنلا كلذ يف زيلكنال 1 تنلبو و ٠ ةيرحلا ديبش بهذو اه را ٠

 ةسمخو ةيامثالثو الينق نويخ واب قربك و حيرجو ل ايتق نيب ب نيسيشلالا 1 ١

 عجارتلا ما ءاتتتونو توكسرب نادئاقلا ىلوتو * اريسا نيثالثو نينثادا نس“

 ظ ىلع رد رد ناكل كام اوهاكو لم تكيس ورب ىلا :نوتشلا 5 رض هلا

 0 انطأ نطسوت

 ا سد كرم فوك هد تامل



 ؟ م سس« ةيحتلا تاردالولا خيرات داك 9

 اة 250 ا ا ع احا اك يي دك

 الواح اذافدم قويعاو انك باني الغلا شيب ره نيل زيكتالا شجن ع

 لهركتب ةعقوم لدعم ىلع مهتراسخ"تناكو ىزخا"ةمكا 770
 لك يف تمرضا دق ةينطولا ةريغلاو ةسامحلا ران تناكو 520 ٠.

 لا ل عيمجلاو دالبلا نم ةيحان

 سلجم اودقعو ازوف نولهالا ممتجا انيلوراك تزون ثولزاش يفو« ةيك ريمالا دلل
 ناب زيلكنالا ءارزو نابسح يف نكي ملؤ“ « ةيرحلا روشنم» اوردصاو ةزوشل
 نم لك ةمواقمو مبحلاضمو مهتفازم ةنانخ ىلع نودحتبو اذكه نوم 00 0

 - اءوس منيب ديرما

 ةمالآ سلجم مااتلا اغوزدنوكيت نصخ ىلع نويك ريمالا هيف ىلوتسا يذلا مولا ىف |

 نيلكنرفو .سمدا ليئومصو ناج ءاج كلذ دعبو كانه نطنشاو ناك و ايفلد اليف يف

 ءاج اممو يزيلكنالا كلملل اهوعفرو ةضيرع اومظنو مهريغو نسرفجو يرنه كيرتبو
 ايتحلالا كلذ فو ٠ ةوسقلاو ةنيدوبعلا ىلع هالتحلاو برحلا را 0

 0 داق نييعت توجوو ةيدنخلاو دالللا تاجايتحا نيبو ايطخ ماا

 نطنشاو حروج حيشرتب همالك متخو هحرش لوطب امم كلذ ريغ ىلا تالايالاش ويجل

 ةعاص نم جرخ همسا ر 1 عمس اماف نظنشاو اما ٠ ماعلا دياقلا 3 اينيجرف نك

 يره كبرتب هقيدصل لاق دقو هقتاع ىلع ىقاتس يتلا ةيلءووسملا لقنب هروعشل عامتجالا
 اه يفو شويش عايض موي نوكب مويلا اذه نا ىقشتات ةينيع نسال ١ عومدلاوأ
 نطنشاو ةالبع ىلا ةماعلا ةدايقلا ديلاقم ءاقلا ىلع ساجملا فداص ناريزح

 دلو «٠ زيلكنالا دالب ف ةريبشلا“078*هرهوفهه8 ةلئاعوم لسلستم نطنثاو جروج

 ةرع . ةيداحلا غلب الو» اابع+ ةنش طاش ١١ 5 انيجرف نش دئالرومتسو ةعطاقم يف
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 ٠ قداس فورد كك ةءولملا أ ةّئش رت ىلِع تماقف -- يفوت هرمع :

 2 7 ةييدو



 ٠ ةعاطلا دع ةأَضَع هب 0 .غ اوناكإ هبنكلو لحر 4 ةنأ مسهجس و ثول رشع

 اان ىلل ناك ام لكف ٠ :ةميذع ةعنلا ضل ةلاخ تاريح ص ا

 14 هببرثلا ةيادب » 1

 مااا ااا ااا عا ااا اا 100 2250000

 0 1 | ةييهج ا سلو + تافشلا ةحاسمو ةسدنهلا يف عرب هنكلو نونفلا ضعب

 ةيكيبلا تانركتلاو ام هو اه هج دج كم 3 لقو ٠ ىضارالا' طيطخت

 |0000 دول اك ةقذو هنلط لييصب نازتأ نح زاتما ةيلوجرلا نس يلاللك
 حيسمل همعغ هلسزا هرمع نم رشع سداسلا عييرلا دعب زواجتي مل ذاو هقدصو هتان

 ىتحمدشا غلب امف ٠ ةيربلا يف تاونس ثالث ةدم فرصف كاموتوي ربن يبونج يضارالا

 00 ال ا تادشلو < ليج ءاجتا تاه ىف ناسلو ةيش لكي نوك تي هال

 00 00 ءادئارب اقام كارعل امو وياهزأ ىلع دس اوكف دا وعلف مرر تقدم

 اوضع بختتا دونبلاو سيسنرفلا عم برحلا ءابتنا دعبو * امويف اموي ةربش 5 0

 مضل ريتخا نالاو ماعلا ةمالا سلجم يف اوضع بختتا من نمو ايتيجرف ةلابا سلجم يف

 دار ضوخل هدععب مهم شيح ميظنتو مهنطو نع عافدلل نيعوطتملا 00 3

 0 لرب مار لوبخ ضر هنكلو بصنملا كلذ ليف دقو ٠ ىغولا تاخاس ئفينوللا

 جربمك ىلا كروبوين قيرط نع ةيماحب راس مث نمو* ةيرورضلا هناجا- ىلع هقفني

 امو ردع ةسمخب له 7

 يضتقيو عورفلا ةددعتمو ةميظع نوطنشاو قتاع ىلع ةعوضوملا ةيلوءوسملا تناكو

 بوجو ررق دق ةمالا ساجم ناك و ةعاجشلاو ةردقملا يوذ نم لاجر ةدع اهئامعاب مايقلل رم

 ري ىلو 2 كبح اذ ةيفيك يف ثحبي مل هنكلو يدنج فلا نيرشع ز يو كي!

 ل ريشا ةنس ةدم سلجلا دلو دب دنع ع توف كتارمحتسملا

 دايس ةناكمو ةنطول | ةريغلاب ةمرطضم تناك دالبلا نا مع < كليلل هتصن عكار

 ةعبرا نطنشاو ةطلس تحت ناك و٠ ةاقتنلا نم ريشرراع نكمل مل للا قرط نا كلو



 اا 00 0 م ركل

 هنو ااا اعمل ألا 101111 ا ا اا

 فقوم يف امىلع ةعطاس ةلدا هذه لكو 0 دوراملا نم 0 / 00 ,:

 بترو مظنف نيتباث مزحو مزعب لمعي ادتبا كلذ مغر ىلع هنكلو تابوعصلانم نطئشاو
 شيحلا مسقو٠ داوق ةيناثو ادحاو انواعمو لارج روج ام ةبترب ةعبرا نيعف ٠ ءيش لك

 يربسك ور يف طبارب دراو لارنجلا ةدايقب نميالا حناحلا لعجف ٠ ماسقا ةثالث ىلا

 0 ةيفع كر 3 تدك و 0 يالا [ رئحلا ةداش رشالا حناخلاو

 حلسا 1 نطسو راصح ف 0 مل نمو حدربماك 2 طداربو وه هتدايشب طسولاو

 ١ ا ايموي راصحلا
 ةموكخلل ةيكريمالاتارمعتسملاعيمج تسلق 1078 ةنس فيوخو فيض وضع قو

 ىلع مهومغراف بعشلا مواق نم مهنمف زيكنالا ماكحلا اماو ٠ نحملا ررظ لرد |

 م0 ىلع ردح دق انيق مك اخ نأك و ربصاف ل ١ 1 نورخاو ءافعتسالا

 7 لاحرلا نم ازوهمح عمجو ن ءاه الإ يراه 7 ول جاحاف يم ومعأ دورانا

  6 3هم ١ ب ١ ١ ثلا | :

 مكاخلا 2 داو : دورانلا ندد هع ع هومغراو مك "نابل 2 اوجتحاو مرمهدقلا

 0 5 .٠ ٍِ ١ ا

 كنج من ٠ سعا] ةيرحلا قاطاو افرملا 0 تناك هين فا هلم 8 حل ةنَيْعلا دادتما

 ةسار ةيرق قه ةارمهسملا دو ن 339 مسويمل ةعق 0 تاصوحق ةياكتالل 1 وهب ن“ ةقرن

 ققرخاب هسفنل هنكلو ةلادالا ةرداغم ىلع يغْراو:مكاحلا باف كوفروت برت 0

 ' كوفرو

 ةمركتلا نوضهانم مب مهد و مط 6-5 بعش 3 8 ع 10 مقوتو

 عطس ول 0 ينعص ع ينل لذليغكل هذ رحمت اودعاف هناطج 6 هير كنا

 0 هاك نيف ياخ تقاس قمح ىلا ومو رتثومو ناج

 اوعشم ف ل «يلت اونوا' رح ىلا اليم ١ ع ةفاسم ىرقبعلا اوداعف م حبلا

 الا لاول زينو ةياماك ويح 0 نع اههتقرفب يرمغتتومو رابكس نال 0
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 ٠ يل الك عاضخا ممل ين نأ ىلا موجلا ارقاد نيكربمالا نكلو.. مكرم

 90 يتاكد 0 5 دع

 هدعقا صرم 6 هدحنب و ا لارنجلا داعو اوعاطتسا أم

 ناجح تناس ىلا داعف راوغم لطب وهو هدحو يرمغتنوم 7 ةدايقلا ىلوتف ةدوعلا نع

 ةفاسم لوالا نع دعس وهو اضيا يابمماش نصح كلذ دعب لتحاو ٠ نصحلا لتحأو
 يناثلا نيرشت ا متتفاو لايرتنوم مجاه مث نمولايما ةرشع

 ىعس نمب راسو احنتفا يتلا ن املا 31 ىف ةيماح يرمغتنوم لارنحلا ماقاف

 ٠ اضنا رخا ناكم نم ةددبم تناك يتلا كاك حاتتفال لجر ةيامئالث وحن مهددعو

 000 كلا ىف رطاغملاو ضاحملا دئا دكت عب ها لاي كلوترا قينولوكلا ءاجو

 لوارإ لاجر نم .اينق اكلهاندق دربلاو عوجلا: ناك و * كانك ةمجامل يرمغتتوم ىلا
 0000 011 ه1 حياك و امتع ةباعست نيدئاقلا نم لك ىئيج ددع نك و

 هلم ةنيدم لا رصاحف ةدايعلا ئ رمغتن وم ى 1 لقو - عافدلا 7 هحاتحت 5 1 امدلو ةبوق

 0 5 ١ هم. / 8 0 0 0 1 0 00 ِ ٠

 ىلا كا رسإلا شيحلا مسعنأ رحفلا م لش | 7075 ةئس لوالا نوناد ةياَغ ينو

 ناكاو ٠ ةنيدملا نم نيعم مسق ىلعهب محبب دئاق مسق لك ةدايق ىلونو ءاسقأ ةعيرلأ

 3 0 هر 3 : 00 5 5 9
 يف بصل ير معس وم ناد 0 نيمجايملا 2 5 فسد حلشلاو درتلا كبادش سطل

 يرمغتنوم ُّئ مين :اهيباطب زي الا قلطا 3 ريمالا م تعط ىتلو ةسابضلا رن لاجرتا
 ا

 ارك ا الوع تيفاذ ىرخالا قرفلا نأ ريغ + ةتقرق تتشنو ئلتق هانواعمو

 أووعف ارتلكنا نم ةكيدح ةددعت ةيلكنالل تفاو كلذ دعيؤ ٠ رشرفتت ىرخاو 3

 رع ع مهرادشعا بسحب م كلت ق 8 3 8 2 ةراسخ مظعاو

 ٠) يدا فيرش لجر وهو ٠ لصالا يدنلربالا 'يوقيتوم درت ر لارجلا



 مو هدفت 0 ع ار رك

 -- تس نمز دعبو ٠ ةردانل ةءاشلاو لالخلا ديمه نه كلج نأذ 100
 إ

 و ةعفانلاو ةقداصلا هتامدخل اريدقتو هلضفب ارارقا هل ل الاثمت ب رمل

 تهيصيسسسل ببيع © ١»- +2٠ >2< < ١-4 <<

 2 وا وو عب 5 لصفلا

 ه©# © نجع

 2 دن 17197 ةئسن داوج 2 نوهت 00-5

 مراصل قاشتماو لاتقلا ران داقتاو ربصلا ةبعج غور 5ك عاتكنا كلم احا زاتلا

 نم ان الم هبا 0 00 ا>م هيلا اهعفر يتلا ةضيرعل | ى

 يف سلجملا كلذك سلجم دوجو لبجي هنابو قوقحلا سخبو ءاردزالا تامل

 يا شيجلا اوحرسي نا وه تارمعتسمل ناكتسل هرالضا امل رمعتس

 0 0 كلذ دعبو ٠ ا

 تاولا ةداق يف جباك مك ؟ ان 5 8 يوه ل 8 6

 طاش فو ٠ نطنشاو 7 مدحت املا 37 : رصاحم 690 يتلا نطسوب ين
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 دم يرق دب الو دج 1

 عرشو دالملا ىف .بارطضا ثدخف ٠ افلا غلب ىتح 5 لا حلا ددع دارا

 هلو 5 3 00 وه اماو ٠ راصحلا ددي يذل ل ىلع معاي باونلا ساحم

 1 ككن لاحلا ىضتفم بسحب فرضت ناكف وهتلا ةقاع ىشخبو هبدل ةريخدلأ

 تداز ددق هتوق نا ىار عيبرلا لئاؤا يفو ٠: لمعلل ةبسانملا ةصرالا حونس دصرتيو

 يارلا مت تاثقانملا دعبو فالخلا هداوق ىاترا دقلو موجبلاب ةرطاخملا ىلع ارجتق

 ١ 0 يلا كم ظ وهو رخآ رمأ ىلع

 بولا نمو نوتسلراش, ةريزج هبش لامشلا نم/نطسوب ىلع فرشي ناك
 '” اامإد لعزكت ةعقوت ل دياكنألا تاع لرتما لوألا < نسر تا

 هلتحيل زكرملا كلذ نع زيلكنالا لوهذ ةصرف مانتغا ىلا نوطنشاو دمعف ايلاخ ناكق

 رك ىلا ناكملا يف تاماكتسالا مقالا قرف هروف نمل سراف ٠ نطسوب نم عهدزطيو

 ةدم هلكت ا مهعفادم لبأ و نوفدهي 00 عرشو وب أموت لارذحلا ةسأئرل

 ”لللاو ةعرش لكب يمنا يذلا روك دملا نيصحتلا ىلا هاتقألا نع هرافي ن١
 حاصلا روث حال املف مالظلا منج تحت ناكللل كلذ ضلت دون طفش و.

 ئارو ٠ نيصحلا عقوملا كلذ يف ناك ريمالا ميتبءور دنع مهنويع زيلكنالا قدصي مقا .

 000|0 نا مالا ةسازأ اما نيرما دس زاتعل لل ارطضم هناذ يترك

 1 0000 5 الا لع ليبطت نإ سراب تروللا ىلا راع ةجدلا الكا ول رق

 9 00 00 لل رن د ع يدب 0 ظ

 ٠١ رهظلا دعب هوحبلا ىلع سفنلا انطوم دنلبا ليك يااهل يسراب راسف

 0 ةحبذم راك فت مويمويلا كلذ ناك لل دقو ءاكحتسالا ىلا بعل دنقلا

 لاتقلا كاتشا | نوعقوتي اوتانف ميينطاوم هديل ولكننا نم مانت لقا نوار للا
 | سجنوا كدب ربما نع غلا يس : نكاد لول
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 ؟ ا دج # هيكل تاو 7-0 رع
 غ0 ااا ا 0 حل ا احا اةذحكنل حلا ةدنتلل

 ابهبستحاف يوه اما ٠ انيصحت مهفقوم اودازف ناك فلات 5 0 اان

 ةاصعلل ةمينغ ستسوشت اسم ةمصاع كرتن نا دا

 نان ينزاكمالا لارخجلاو ناطتهاو ني ينسراريغ قات لضم
 يف نطسوب زيلكنالا ىلخا اذكهو ةنيدملا قارحا مدع طرش ىلع نظسوب كرب يناثلا

 ةمسن ةيامسمخو فلا ةنيدملا يف ناك و ٠ ءانيملا نم اوعلقاو مهلوطسا اواخدو راذا

 اوبرهو ميك المأ لك اوكرتف ناك ريمالا ةمقن ءالوه يشخ اولحر املف زيلكنالل ءانمأ

 ال اي ل اراد راذا 7 ١ قوت ةيدملا ايضا روت نر ءدقتف ةيلكنالا عم

 ةرشع ماد يذلا راصحلا ليو نم ةنيدملا تجنف رفاظلا شيجلا ةمدقم يف هداوج انكار

 تدراوت دقو ٠ عيمجلا رورسلا لمشو اهيلا اوداع ةفلتخم. مهتب اهنع نويفنملاو رمشأ

 ىلع مهماغراو» هموصخ ىلعةرهابلاهتاراصتنال نطنشاو ىلع عيجشتلاو ركشلاو ةئنبتلا لئاسر
 «ةرم وال تا

 كلذ نم غرف امو نطسوي نع عافدلا نطاوم نيصحت يف هتيانع نطنشاو فرصو
 يشخو يوه اهدختا ينل لا ةبجولا الهاج ناك هنكلو كرويوين ىلع ةشيحب يحرلاب

 ةقرفب يل داقلا 255 نيح ىلع دنليا نول يحاوض نومجابي هموضخ نأ

 دول ساطي كاع نرد لوحرسللا بسال تقولا قئلرويزن كل ل
 علقاف ةنيدملا ددبيل كوه يدناس ىلا لوصولا بيرق هلوطسا ناك يذلا نتنلك يول
 ناك يذلا ركراب رتيب ريسلاب رانا ثلاث يف ىقتلاف ٠ ابونج لوحتو هلوطساب نا

 لق ناب تار رف يديح هايم و ناثلا نمو راو دوك ة1ةلاد للا

 نوتسلراش ىلع لمحلا مم
 ةال و لك ىا نوصل ةرط نتتلك تاك رح بقارب يل را

 دنلا نافلس ين يف ةعو اودانكو ةنيدملا 00 نيا د اودكتلاو حالسلا اولمح



 الو ننرلا ةناآلو ١ ىو

 عرشو دالنلا يف بارطضا لطول زا رلخ غلب 2 2 يالا "نحل ددع دارا

 لن 4

 هيض لك لأ يع لتي نعيد دوبتلا ةقاع ىثخيو هبدل ةريخذلا

 ةبسو 5 0 ناكف وه أني 0 راصحلا ددد ا 1 نطل ع معاي تاوثلا ساحم

 كلتا ذنفم هن وق نأ ىاز: عيب رلا لئاقا ئفاو :+ لمعلل ةيسانل |١ةصرفلا حونس دصرتيو

 ١ يارلا مث اتاي ددانملا كو نع 5 ََى د دفلو ءوحملاب ة هر اخاخلإ ىلع ارحش

 اا ١ وهو رخآ رمأ ىلع

 بوينملا نمو نوتسلراش: ةريزج هبش لاهشلا نم؛نطسوب ىلع فرشي ناك
 0000000 ةءركي ةفقوم دق نياكداللا هتلع قوما لوألا» + نسرتسك ربا

 هلتحيل زك رملا كلذ نع زياكنالا لوهذ ةصرف مانتغا ىلا نوطنشاو دمعف ايلاخ ناكف

 ا 111 نآكملا ىف تاماكجتسالا ةماقال ةقرف هروف نم سراف ”٠ نطسوب نم فحل ١
 ةبم زيلكتالا ىلع مهعفادم ليانق نوفذقي نويك ريمالا عرشو *.ساموت لارنجلا ةسائوو

 7 ل١1 ةعرس لكي هرمتا يذلا روك ذملا نيصحتلا ىلا هلينألا نع هراطتل
 حابصلا رون حال اماف مالظلا حنج تحن ناكل كلذ نضلسلا ادونس طفش و

 ىارو + نيصحلا عقوملا كلذ يف ناك ريمالا مهتيءور دنع مهنويع ياكنالا قدصي ما ٠

 اا ا مالا ةسازا اما نيرما دعل 1 ىلا ارطضم هتاذ يزيلكنالا فنا

 0000 1 نيالا ىلع ليما نا يسراب .دروالا ىلا راشأف ةنيدملا ءالَخا وا 33 رلق

 (اذك) ا كلج رت بويع لق مه ير و ا :

 اما ٠ رهظلا دعب هوحبلا ىلع سفنلا انطوم دنابا طك ١ هلاحر يسرأب وانيق

 نطسوي ةحباتم راك ذتمويءويلاكلذ ناك و هلاجر دفشو ماكحتسالا ىلا بهذف نطنشاو
 لاتقلا كان | نومقوتب اتا ميينطاوم مدل ةيلكتالا نم ماقال الل نوشاد مل ١
 ءادكل ل راكد رجلا ن ..ع رخل يضرب نكلو ٠ ةظخل لك يف



 "اا دج # ةيفيألا تناول ولا خيرات 1
 10000 0 ل عا حا دعا عع

 ان تحاف وجا 10 اصح موت اؤرادةكلا# الل ا 5 >1

 ش ةاسلاةعع سشرملاان ضياع اا

 نان يزيلكنالا لارتجلاو نطنشاو نيب يمسر ريغ قافتا لصح مايا ةعّضب دعبو
 يف نطسوب زيلكنالا ىلخا اذكهو ةنيدملا قارحا مدع طرش ىلع نطسوب كرتي يناثلأ

 ةمسن ةيامسمخو فلا ةنيدملا يف ناك و ٠ ءانيملا نم اوعلقاو مهلوطسا اواخدو راذا

 اوبرعو ميك المأ لك اوك رتف ناك ريمالا ةمقن ءالوه يشخن اولخر املف ريلكنالل ءانما

 ايمسر نطنشاو اهاخد راذا ٠١ يفو٠ةنيدملا اولتحاو اروف ناك ريمالا مدقتف زيلكنالا عم

 ةرشع ماد يذلا راصحلا لبو نم ةنيدملا تحنف رفاظلا شيحلا ةمدقم 0 هداوج انكار

 تدراون دقو ٠ عيمجلا رورسلا لمشو اييلا اوداعت ةفلتخم مهتب اهلع نويفنملاو ربثن

 ىلع مهماغراو» هموصخ ىلعةرهابلاهتاراصتنالنطنشاو ىلع عيجشتلاو ركشلاو ةئنبتلا لئاسر
 « ةرم لوال بربلا

 كلذ نم غرف املو نطسوب نع عافدلا نطاوم نيصحت يف هتيانع نطنشاو فرصو

 يتخو يوه اهذختا يتلا ةبجولا الهاج ناك هنكلو كرويوين ىلع هثيجب فحزلاب مه

 ةقرق ىل كاهل ناسو ٠ ةرغ نيج ىلع دنا نول يضاوص نودحاإب 0

 ريسلا يعاسم حاجن نود لوءوحلل بسانملا تقولا يف كروبوين ىلا لصوف 38--

 علقاف ةنيدلل ددبيل كوه يدناس ىلا لوضولا بيرق هلوطشا ناك يذلا نتنلك قرع
 نال ىلا زك راب رتب نيسلاب رانا تلات ىف يتلا كيوت لوقو هل

 ” لرل ناب هيئار رف ينيج ةباهكو ناثلا 24 ةلونروك زارلاو تل

 نوتسلراش ىلع لمحلا مهنكميو ةميظع
 ' اة رلك نيب فلووراك ىل- بوسحلا ةبكي نم نتلك تاكرح تقر ليلا رن ١

 دنثيا نافل يف ةعاق اودانثو ةنيدملا اونصحو نوتسلراش يف اودشتحاو حالسلا اولمح دق
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 6 ا عا 7 ؟ اب

 لزناو يزيلكنالا لوطسالا مدقت ناريزح عبار يفو ٠“ .ءانيملا لخدم ىلع فرشت ل

 1 سي رووا
 ملف ةيلاوتم تاعاّس يناهث ةدم ةعاقلا ىلغ لبانقلا فذقب لوطسالا عرش مث نمو ناريزح

 عافد اوعفاد ةيامعبرا ناك ريمالا نم ةملقلا ةيماح ددع ناك و ءرك ذي اررض اهيف ثدحي

 00 كي نيلكتالا رثبقت ءانملا دتعو © ةيماج زان لوطسالا ىلع ارصو لاطنألا

 حرجو انيلوراك ثوس يف يك ولملا مك احلا لبماك دروللا اضيا لتقو لجر ينام نم

 ةموكح دييشتل ةمالا باون سلجم ىلع حلت هذهو تالابالا سلاجم ىلع حلي بعشلا

 مهلوطسا يف برختام حالصا نم زيلكنالا نكمت املو٠ اغيلب احزج رك راب لاريمالا

 0000000 ةساسشل اريدقتف ريبلوم نافل ةملق ةيماح دئاق مسناو كرونوين ىللب املا

 هيسا ةعاقلا[ اوعد

 كلو افلا 07 غلب ىتح نطنشاو تونح دع كنار فيصلا لصف لالخ َيفو

 مويل نودعتسي اواتف امف زيلكنالا اما ٠ ددعلا كلذ تصقتا مهنيب تشفت يتلا ضارمالا

 '00 الالم شب نارتكت ترجو اوعاطتسا ام مهتوق نوديزيو بيصع

 ' ثلاشلا جروج كلملا فرصو ٠ اك ريما يف اهبرح يف اهتدعاسمل يدنج فلا رشع ةعبس
 00 طل كيو - ةكمم ةطساو ةباب نيبك ريمالا هاياعز الاجل هتلص 0
 عاضخللو تارمعتسملا ريمدت يف دعاسي يوق لوطسا اهيلا مهلقن يدنج فلا ؟ه د
 برحلا كلت تاقفنل البق هررق امع ةدايز رالود نويلم فرص تنالرابلا ررقو“ اكسل

 ١ ا ابل لول ارثكتا بنا نميتداداستسالا مات تناك 000
 عافدلا ابحو ةسامح مهتالز ٠ دومب لمالا نم ءيش ىلع نيحلا كلذ ىتح اوناك دقلو

 ١ ١ ىلع اوضقتني مل ةيزيلكلا ة ةيعر هيتاوذ نوعي !ولاز امد مهنا امين الد كاصلاللا

 ع ةمويضبم ع قولاط اوناك لب درمتلاو نايصعلا ةبار ار : ا



 2/1 20 تايالولا خيرات 1

 عع ع خخ1ذذذ1ذ11]1ذ1ذذذ ذاع ااا الا 0 ل

 راصو قا لتر لك لادا ما را 2 افاتار

 ةموكح ربرقتل ةمالا باون سلجم. ىلع حلت هذهو تالابالا سلاجم ىلع حليب غلا

 حرص دقف اينيجرف يف نيعرتشملا سلجم كلذ ىلا عيمجلا قبسا ناكف ٠ مهيفو مهنم
 وفض رارقلا اذهو :بعشلا:باون سلجم ميرصت كلذ بمعو : لالفتما)

 هجومي تاللايالا رثاس تلمع ةليلق ربشا دعبو رابا رش يف

 ناويد ىلع ابنيجرف نم يل يرنه دردتر حرتقا |ا/ا/5 ةنس ناريزح / يف هنأ مث

 ةسلقتنم ةرخ تادالو نوكت ناب قح تاذ يه ةدحتملا تارمعتسملا نأ" بما

 ناسحتسا حارتقالا كلذ فداصف ٠ يزيلكتالا جاتلا عم ابل ةقالع لك عطق بوجوبو

 ىلا كلذ يف ثحبلا لجأأت اريخاو ٠ ةيزيلكنالا ةلودلل ءانمالا ناجبتساو ةيرحلا يبلاط

 زارتلا 1 يحتم صاخشا ةسيك ود ةحل يقل " كا يفو ٠ زومت لوا

 ةنجللا ةسائر ىلوتف ٠ ضرملا ببسل هشارف ةمزالم يل رتسملا رطضا دقو يمسر ةبرحلل

 نم نيلكنرف نيماينيو ستسوشتاسم نم سمدا ناج مهف ءاضعالا اما نسرفجح ساموت

 ارمظنو بلم اومتاف كرويويننم نتسنفلتربرو تيكتكنك نم نموا سا
 هدب طخب نسرفج ابتكو لالتتسالا ل 00

 ع رطو ىل درشتر حارتقا يف ه واضعا شقانو باونلا سلسم مالا إو
 يف !متزاجا ىلع مهرارق مت ةليوط تاشقانمو تالداحم دعبو ٠ ةروك ذملا ةحئاللا مهماما

 يك ريمالا لالقتسالا اونلعاو زومت عبار

 مالعال ةموكحلا راذ يف سرجلا عرق ىلع لك وم ةريغو ةينطو ءوامت خيش ناكو

 هتاذ يفددري وهو ةليوط تاعاس رظنناف ريطخلا عورشملا كلذ زاجناب دالبلا رئاسو ةنيدملا

 «يرجلا عرقا»الثاق فتهو هيلا ضكر تقي اذاَو كلذ نولعفي ال مهنا ا

 وينج توض نولهالا باجاف:* طاشنو ةمه لكب اليوط عرقي خيشلا كلذ عرشف
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 1 30 ثدازع الفد "0
 وهال كل يب ادكدددتل 00عاما اذ

 تا 00 د 0 ريخلا كلذ رشنتاو حاهتبالا قيفصتو 0 تاوصاب

 راعش اولزنا ايفلداليف يفف ٠ هفصو لوطي ام ةسامحلا نم اوربظاو حاينرا لكب هولبقف

 ةنيزلا لاحم نم اودبا ىرخا ندم ىفو ١ اقحس هوقحسو ةموكحلا رادباب ىلعا نم كلملا

 ةيرحلا نالعا ةوالت دنع عفادملا 0 يفو فصولا قوفي ام رورسلا لئالدو
 000 1 11و انا وسلا ىف هوحرطو ثلاثلا 2 كلل ااثمن اوقحس كرويوين يفو

 دقن لاججالابو شيلا قرف نم ةقرف لك ىلع ةيرحلا نالعا اري ن كا <

 نم زومت عبار موي نوظفحب نويك ريمألا لازي الو* دالبلا ناكتس نئاس تايتالا لا

 تلي لأ ب مت داستا نذلعأ ياريبشلا تذلتلا كلذل اراك ذن ةئم لك

 "0000 2 وقراحم رثملا لك نا يبف ةيرحلا نالعا اهيلغ يوطنملا رمال فا اهأ
 اال درك تلعو | تام 0 حارشنالاو ةيرحلاب يعيبط وح دحاو لكلو
 00000 ل تيرعو لمولا ةداعرع تداح اذا اهريغت ا هل يذلا ىلا
 يذ لكل ةيداب هناوعا ملاظمو هملاظمو ةيرحلا يف تلبا دق ثلاثلا جروج ةموكحخ ناو

 00001 | )2و ارارع هيلا اوضر تارمعتسملا ناكس نا ام ةيلج نيهارسإةتسمل كن
 ضئارسعلا .كلت لك بيصن ناكف مهتمالظ عشقو مهنع فيحلا عفر لجال عوضخلا
 ىتح للمتخالا روط نييك ريمالا هاياعرل كلملا ملظ قاف دقو ٠ ثارثك الا مدغو لامهالا
 كلذ ىلع ءائيو ةيساقلا ةيدوبعلا ىلع ما وزلأ توملاو ماسحلا قاشتما نولضفي اوراض
 ةرخ تادالو 3 نا بحي قح ندر 5“ 2320 ريمالا ةدحتملا تارمعتسملاف

 مهسوفن لذ ةمالا باون سلحم ءاضعأ دبعتب 6 هدهن العال 7 نو يح

 فصن ىلا اهيف يقبو سك اغيلاهىلا علقانطسوب حراب الف يوهلارنجلا اما“ ٠ مهفرش ومبسيفنو
 ةعست لزنا زومت لئاوا يفو ٠ كوه يدناس ىلا علقاو هتاوق ع همجتسا مث نمو ناريزح
 او نورا راصح يف هلثف دعب ا هافاوو و ينزع ىلا يح تانرلا



 5 « ةدحتملا تابالولا خيرات » 2.
 00 للا 0101111111 ل ل ا 2 2 ل ا ل ممم 11111 2 ب بباب

 0 1 ,ارملا يزيلكنالا شيجلاعومجم غلبق ٠ ارتلكنا نم يوه ب ةوخأ اين
 ل نم لقا ناكف نطتشاو شيج اماو» نورج اتسم مهفصن اغلا نيثالث كروبوين
 امالثنو ةيردو !ددعو اددع يذياكنالا

 عم رومالا ةيوست واكرم اهل يوه لارتحلا نال لاتفلا 5 دفلأو
 جروج» ىلا ةنونعم ةلاسر ٌلمحي ادئاق مهركسعم ىلا دفواف ٠ ةيملَس ةقيرطب نآك ريمألا

 هصتمهيلع ركنايزيلكنالانال ةلاسرلا كلتلوبق نوطنشاو ضفرف «مرتخملانوطنشاو

 هيلاةلاس رلاكلت لمنو 9 ا 1 :اوح روحى / انت تلا لسرا ةيوهداعف ىمسرلا

 تاطلاغملا كات نا 2 ع مل شيلا لارنح يع خلاو نأ لاقت لاريمالا نواعم

 ل عجراف نطنشاو ىلع زجت مل
 اناظ هنا نطنشاو باجاف مسمع ىف كوالا وعلا 3 ريمأ بعش غالبأب ة هروصحم تناك

 نالا ةرح تارمعتسملا ناو وفعلا ىلا نوجاتحي ال مهف انذ ا 2 مل نويك 2
 0 ا

 تنعيم لذ“ كا ايضا نه عفادت و ةأفمسمو

 7 5 أه
2 | 1 5 2 3. 

 فاي هيل أهن نأد و بس رد هل ومل هد رق فرو 3 | نول يف يدنح نق هةر 0 زياحب أ 8 16 ِ مي ب 35 3 2-1 | .٠ - , 26 3 3 0

 م ىلع
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 نافاس نيلار ,ئلا ةدايعب ةيك حو الا دونجا و
ناك ف يحا ص يف مكر ع ,مهسو

 ٠ 

 قرطةندأ : كجوت هش أولو . يدلان 0 نم: 00000 ريس ٍِق ها رب ةباكنألا ,رظا دقو

 قيرط ف مسق لك | وريسو ماسقا ةثالث ىلا سلا طلت اك

 [ينانلا مسقلاو ٠ رور ذو تشرتوي قيراط يف ىشم تنارك لارنجلا ةدايقب لوال الا مسقلاف

 ماسقلاو ٠ 6 ف 0 ىلا اكو نع تالف ع رط رع واس يوم لا ةدا

 تناللت الف ىل نيييلا األ و لمعي نأ" نمع و 1 تلك ةدايش ىوقالا 2 ثلاثلا

 دروفدإب 10 -6- 2 كرمال ل حلا حانج كرديف دور باطل كل نمو



 20 هي وجل 1 هر ة«

 1 22 2222 2212 2 2 2 2 2 21111 خا حلالا ط0 لاا

00 000 

 ا ةويو نلراتس لارجلاب كانع اويتلا دونك نقدم نآلا ةفورسلل ةمن الا 00
 ا انإ١ ايهصلل ةلثلا رقوت مل نكلو.لاتقلا ىف ناقيرفلا كششلو لسر ياست ١

 000 اد كانو نانسى مجاهو شيتالف رباع ىلا هلاجر عم مدقتف رتسيه

 00 تيرس تعب يح نامل كل ايو“ لاعلا نطو تا

 ,ضاضقتنا الو مبموصخ- ىلع اوضقناو ةعرسب اوعفدنا نتنلك_لاجر نا كلذو ٠ ةئارو نمو

 ايسنارف ىلع را

 لمها دقف ةريزحلا يف ةبك 0 تاوقلا 5 ةدايق ىلوت يدلا مانتي لارنحلا اما

 ٠ نميالا : ريمالا شيحلا حانج ةبج نم رياعملا 0 نطنشاو رماواب لمعلا
 ةعاطتسا يف راصو دور اكيماج تاعفترم يضاملا ليللا لالخ يف هلاجرب نتنلك لتحاف

 رتسيهونتناك يشيجنيب اروصحم نافلس ىحضاف ٠ ةمواقمالل  دروفدب ىلا مدقتلا هلاجر

 شيجلانم مسق يا يف ركفي عرش جرحلا فقوملا كلذ يفو ٠ هيلع عوطقم ةعجرلا طخو

 مهوبراحو ةتباث بولقب زيلكنالا نويك ريمالا لباق دقلو ٠ ةكلبتلا نم يجنب نا هنكسي

 وا اولتق نوقابلاو ةاجنلاب زاف نم مهنف ٠ مهرما ىلع اويلغ اريخا مهنكلو مهتوف لكب
 ىرسا اوقيتسا وأ أوحرح

 الوا نلراتس نكمت دقو *ةعجرلا طخ نلراتس ةقرف ىلع عطقتل ونروك ةقرف تمدقتو

 نم مسق قرغ سونوك رهن ىلا غلب املف٠ نلك ورب وحن رقبقتلا نمو زيلكنالا رحد نم 3
 نأ لبقو نثيحلا ةيقب ىلا اومضنا ةاحنلاب اوزاف نيذلاو رسالا يف بنت عقود هلاجر

 ةبلاحلا كلت ءوس نم ادج ءاتساف لاتقلا ةحاس ىلا نطنشاو لصو ةك رعملا كلن ي

 ق1 جدني ةردانلا هتءاحشو قب هتاثو لمجال ينل همه ١ سايلا 5 ماو ظ

 ا وينو اتس لارنحلا 0 لك ناك و ةديدج ع دونحلا يف تخفنو و طونقلا



 كو دع هللا ل خيرأت .. فقل

 0[ ااا 111 ااا اذذدل ةذيكحلَل ةددنحتت ذدتل دددييدد:تتنُتُتُملا

 3 تالا ع ل راع د 5 0 0 لوس

 نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع ءاليتسالا نابستخي يوهو نتنلك ناكو ريساو حبرجو ليتق نيب
 دم نا ع4 نطتشاو نال طخ كابا نإ ع تا

 قلك ورب .رباع ةيزيلكتالا تاماكحتسالا ةمجابل دعتساو ميلا.

 ًاطرفل هنأ لب هموصخ ىلع هتبلغ منيو ةحئاسلا ةضرفلا يوق لارحلا نس

 يف ةيلغلا مامتا اعقوتم ونبدوبلا لكاب بأ نيرشعو نماث هوي لك فرص هعّدجو همبن
 : 0 قوف ميخ فتك باص ثدح روك ذملا ربشلا نيرثعو مسن فو"

 هزك رم يف تاششلا عيطتسي ال هنا هتمكح نيعب ىار دق نطنشاو ناك و ٠ ربنلاو نوحلاو

 كرويوين ىلا مالظلا حن تحت كانه نم بحسناف ةئيس ةلاح يف ناك هشيج ناو اميس
 ىتلا براوقلا ةيمن “تناك و حاصلا حال ايلف هسقنب ةكرح لك و لمع لك ذب ن7

 5 مه ا ا لا ا 0 مخ

 عفنلا ةمادع عقادم ةعضب ىوس اودحب 3 وع 2 ىلا اوعرساف ميد

 هلاجر نم ةئامعبرا هتدقنا يتلا 1 رع ن2 ا هحيبر ام 9 4

 , "ه1 قيبلةكتبا نول فا
 ىَلِع اتم او اعف وم 0 مالا كنج كتلدأ علو يف دا ريخ عقوف

 0 م ويب ىلا عوجرلاب اوعرسا مهتمدخ ةدم تبننا ن بدلا نا ىتح نيايلا معدوم

 ةدسر اءوح ةلادلا داز ينلاو٠ ةيلكلاب نحلا دقع لحل ل طضاو ل

 رداَف رع هنآ ةطنماو ىار داو + كرويويت نم لشق رم رم دقت لظ يدلك لل |

 ةرضاحلا فورظلا يف هلمع بحي ام يف ةلوادملل ايرح اساجم ذّمع ةئيدملا نع عافدلا ىلع '
 1 ةلكتالا لزنا لولبا 19 يفو ٠ ملراه ءاجن ىلا هشيجب مجارتي نا ىلع يارلا رقتساف |
 كيك وو : ا ين . 000 ها يم
 2و مهل نلوعس وذ اوعرشو 20 هردزح نم يفرشلا بناحلا يف دنحلا نم هييمد 1

 ف



 | ١ا١ 00

 1 ثداوح را ؟ 54

 . اه ظل ١ ادمن

 راصتنا ىلع لادلا فقوم ا نيف ةنيدملا اولتحا مل نمو نسده ربل ىلا ةريزحلا ريع

 .,ساجم رباخيل .نافلس لارنجلا وهو ايفلداليف ىلا ادمتعم يوه لارنحلا لسرا:اكنالا
 22 م أ كَ 2 ١ أ . 3 5 .٠

 طورش هنأ تحت انا حاصلا صفر رود دملا سلحملا نكلو حاصلا تامدقمب عسل باو

7 
 1 0 ًُء 0 ا 5 كلا 6 5 ب عي 0

 ,سلحملا ءاضغاأ راس نَح ةياينلاب يوه ولا اممقر تريلكن وف لسراف 9 عدلا فؤرط وأ

 : 5-5 ملو ةلمع ةدحتملا ع رهععسأ ىو امع هيف م ا 5 اليحاد لا ترآ 4 م 3 ح

 | زياكنالا لالتحال يلاتلا مويلا يفو
 بها
 را ..

54 2 1 2 4| : 

 00 لد هعذط نس اك ام 0 - تاروب وسب

 لحجر هنام ةراسحب ري رحدباو نإيذ ريمزلل رصالا دمعت ةئيدملا ىبلإش يف نيشيملا 0 ا ا تي لكركلا ضدناو نيك .بالل  ضيلا دققح ةفدلل كانك ىف نيكس

 لولي 5 يفو . مهدأوق هريخ 00 نانا مجوممل نيسمخو ميل اورسخ نأك يلا ا

 لويد ريمالاو لوالا ندرس 1 0 ةنان ةدامسمخ وحمد تيعقلاو كر وقاوست 3 رأت 3 . -

 000 ىلا ضادصقإلا ردشتسو ىشلوط ف هدوزجف يوع دلات مهزك رش قفا

 000 0 فايايلكا ةكرشلا تالابالا ني ةلصوملا قيرطإلا دس رسالا يكدر
 ٠ .ملراه ربن ىفرش هموصخب ىمتلاو هشيحب فحزف ةيلكتالا كك بقاري ةرهاسلا هتيعت

 ةيلكتالا درطف نما, تبوه يف ةيومد ةعقوم لوالا نيرشت 8 ف نافيرفلا محتلاو

 لصفتاف مالظلا ميخ مث نمو هريغ اولتحا .نديك ريمالا نكلو مبم عقوم نم مهءادعا

 ىلا اعجار لفق هناا مل ذاو هلد دجن رظنني ةدم يوه ثملو امبضعب نع ناقيرفلا

 ٠ 5 وين ءاحن ىلا داع نطئشاوو دكرولوللا

 ,ىرذلا ينطلا رق ةلاديف الزراع دالبف "ىلع نوفحت تس زيلكنالا نا نظنشاونولعو

 . يف فالا ةعبرا هشيج نم اك رات يل ةعلق يف نيارك لارنجلا عم ركسعو نسده ربن نم
 . نئانام ةريزج يف ةمئاقلا نطنشاو ةعاق ةيامح ىلع ماقاو يل لارنجلا ةرمان لساك ثرون
 . ف ظ : 2

 تع



 هو 1 تايالولا خبرا 0

 ع ا اا عا اك يي يب بيب اكتتييتتتتلل

 بكا يتلا قام ردكلاةيرغ ةسنح ىلع هاش دقو ٠ وبلا باقع نم عما

 1 ةعاقلا كلت فد و 0 نطنشاو ةقثو ةقادص

 ”. هربخ نم نيرشعلا ميرا 0 نكي مل

 دج ةريبكدوعب قاتلا نرش رثع سيدان يف نامشأو اعلق ىلع اك

 تناك 5 ا نكلو٠ يرجو ليت باخ نم رك هاش تاو ل

 001 0 ره ىف تانلا ولج طيش 0 ةعاجتلا يش 1

 ديب ىرسا ل جر فلا مهددعو ةعافلا ةيماح ةيفي عقوف هلاجر نم ١5٠ لتقنا دعب ميلستلا

 نيمويب نطنشاو ةعلق ميلست دعبو٠ كرويوين يف نوحسلا تاملظ يف مهوجزف زيلكنالا .
 نطنشاؤ ىارف ٠ ىل ةعلذ ىلع فحزو يدنج نفالا ةئسلا نسالك ب نسر ل

 ةيلكنالا ىل وراق كانك اذ رباع ىلا هلاجري# راسو نصحلا ىلخلاف لشملا #000

 صقانتف ٠ نيرقبقتملا مهموصخ اودراطو ةعاقلا يف يتلا ناك ريمالا ةعتماو ةريخذ ىلع

 لخدو كاساب ربن مهب عطقف فاللا ةثالثلا هددع زواحتب دعب مل ىتح نطنشاو نٌيَبح

 ىلا م نمو ثاءازتلا ىلا نويكزيمالا تجار ايلا مهب اوقللز :لكتالا نأ كل

 ا وا نع ىلع ننلا ” ةدلب كلا زينو نائب تلا ضو 0

 قنح الولو قير ملا لك مهمامأ حدصت .مهاقيسومو رخآ ىلا ناكم نم مهنودراطي

 ناك ريمالا شيج نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع زيلكنالا زهجال هريبدت نسحو هتنطفو نطنشاو
 دانترإلاو فوحلا لمشو داللا له س الا كلو بيس 00

 نيدصاق زيلكنالا مرعشف زووالد رهن هلاجارو نطتشاو ربع لوألا نوناك نمل نفد
 ىلع براولا.عيمج قرحا نطنشاو.نال ادحاو ايراق اودحي مل مهتكلواضيا ربنلا روبع

 دصت اننا ص انآ وأ قوبل ينج ىتتم نا اماسلونروك ماما دعي ملف اليمال ٠ ةفاسم

 ل ا ..ينلانق شخ ىلع ىوق دع يندم قرارا رمالا راتهاف وتلا
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 2ضش0-0-_0-_-0-_0-_-0_-[.01_0ا ع اع اا

 0011 نسب مهنا زيلكنالل ربظو ٠ ار قولوكلا رب نر 3 ١

 ةساج دقع كانهو روميطلب ىلا ايفلداليف نم سرغنوكلا لقنو مواقم واض رتعم نودي
 ا ترا علا لك رافال ( رايك د) ةقلطملا ةطلسلا نطنشاو حنم اهيف ررق ةيمسر

 نم رك راب لاريمالا ىلع ءاوللا دوقعملا يزيلكنالا لوطسالا علقا ةنوالا كلت يفو

 ريوالد نطنشاو هيف ربع يذلا مويلا سفن يفو تسنغران جيلخ يف ىسرو كرويوين

 ةرامعلا مطوطسا رصحو تكنينوك و سندوربو دنليا دور رزج ىلع زيلكنالا ىلوتسا
 |1117 ناك < .توتسك الب ربن: ف سكنيوه رودنموكلا ةزماب تناك ىلإ ةيك ريعألا

 ةيماح ةدايق ايلوتم ناك يذلا يل لارنجلا ىلا هلئاسر لصاوي يزرجوين يف هرقهقن ءانثا
 | ناك نانا ريغ 00 ل سا شا رش تل

 هولسراو زيلكنالا هيلع ضبق ثيح جدورنك سابىلا راس لب نطنشاو رماوا عطي ملف ادينع

 نم عونطتو٠ نطنشاوب هتقرفو قحلو هناكم ةدايقلا نافلس ىلوتف كرويوين ىلا اوم

 نع هشيج ددع دازف اضيا نطنشاو ىلا اومضناو لجر ةيامسمخو فلا اهيحاوضَو ايفلداليف

 ظ | دنج فالا ةتسلا

 ىارف ٠ علاطلا دكن ةباحس عوج نع تعشقناو ناك ريمالل زوفلا ري رتقا اري 0١

 0011 0 الا نك هوتي امينيهذت ةيرضزيلكتالا برضل تحال دق ةضرفلا نإ 000

 اقام ا بلاس

 ا لا ىداتتلالا هزكاارم اوك رت دق زيلكنالا داوق نم ضعب ناك

 يزرجوين حرابف فارصنالل ةصخر لصحتسا لونروك لارنجلاو ٠ تداك م تتنا

 اك رولا ةئط لعلر تنم زياكنالا شيج ناك ف٠ ار ارتاكنا تأ 5 عرشو

 0 د نإ لبق يتجامو ربنلا روبع ى اع نطنشاو ممصف نتئلربو نتئرت نيف
 لج الق ريلكتالا لف اك مانقا ةثالث ى | هشيج اضيا مسقو ٠ مهتوق ديحوت



 ا «  ةدحتملا تايالولا خيرات »
 500 لالا 210101010101011 ا ا ااا 1

 دكا ماد ع هرماو ردلوداك 02 مسقلا

 نم ليلق دعب ىلع طباري نا هيلع ناك نوي لارنجلا ةرماب رخالا مسقلاو ٠ نتنلرب يف
 ةنواعمو هسفن نطنشاو ةدايقب ثلاثلا مسقلاو٠ ةعجرلا طخ زيلكنالا ىلع عطقيل نترت

 ةعسن ةفاسم نوريس مهنأ بترتو يدنج ةيامعيراو ناغلا مهعمو نافلسو ني نيدناعلا

 ةياغب كلذ لك اولعفو ةنيدملا نومجاميو رهنلا يف نورخمب مث نمو نتنرت قوف لايما
 نم ةرج اتسملا ةوثحلا نا. ميملعل كلذ مامتال داليملا دبع ةليل اونبعو راتتسالاو 0

 | ةزاعدلاو ركسلاب ءاسملا كلذ وقر 0

 لاك دم اع ىفو اميظع ادادتشا لوالا 0 :يرشع قادرا سرمر 30

 دقو احاص ةئلاغلا ةعاسلا تح قاف يمال ديرع اي د ا ادم ري

 نا ملع نوطنشاو نكلو ٠ حابصلا لبق نتنرت ىلا لوصولا نم مهءواجر عطقنا
 ؟ 0 اكم . كنللا وفرص دعب مونلا نع ضوفلا شرك ال زيلكنالا يرجأ اتسم

 أ ةنيدملا ةمجابل ناش ةداس اهيدم للا مسعلا راس نيمسق ىلا هلاجر مسقف * 2 3

 للكتف دور نتمنرب قيرط يف اوشم نيرك و نطنشاو ةرماب رخالا مسقلاو برغلا ةبج
 اونقوو ديلكنالا رعذ ىتخ ةدلللا نواب نويكريمالا: داك امف .+ ماتلا حاجنلاب مهلمع

 ناكر ىلع اعوكر ةيحرلا اونلط مهنم فلاو جهدنا حرج دقو نيشوها 0

 درع لمقو لاجرلاو لاملاب ةحداف نيلكنالا ةرانبخ تناكو ىرسااوتس 0|

 ربنلا نم ىرخألاةفضلا ىلع نيملاسيمياك هلاترو نلطئشاو نك الا 0

 ءاجرلا تيم مهيف ش اعو تارمعتسملا ءاحنا رئاس يف رورس ةنر ةرضنلا كلتل نآكف

 رطل نو ريتك ردات : هدب نع زونلا اولماؤ نطتشاوةناردد ةمكحب 100
 ا 0 مل هل محلا كك 200 فلا 0 ناكو ٠ ةيدنحلا يف

 نم رد تزريوز ريبكلا قل“ دو تقولا اذه يفو ةيدخلا كلس يف طارخنالا
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 ١  1111111111111 11111111111111 11111111111101 0ا ا ا و م م م مم م1111 0

 ,لدع ربخلاب عمس املف يزيلكنالا لارنجلا اما ٠ دالبلا ريرحتل ةناعا هتورث مذقو ايفلداليف

 يزرجوين ىلا داعو رفسلا نع

 معمتجت نا رماو اهيف ماقاو نتنرت ىلا نطنشاو داع مايا ةثالثب راصتنالا كلذ دعبو

 تع داق ثيه لارتخلا ىلا ارمأ ردصاو#يحاوتلا كلت نم برحلا لاجر لك هيف

 اوعجارتف زيلكنالا امأ ٠ يزرجوين ىلا هشيحب لقتني نا ليكم يف .طبارملا دنلكناوين

 ةرلارثروكا لارنجلا ىلوتو٠ نتسنرب يف مهتاو اوعمجو ريوالد ربن ىلع مهزك نر

 هذه ىلعو فقوملا اذه دنعو هربقو نتئرت يف نطنشاو ةمجاهم ىلع مزعو هسفنب ةدايقلا

 هدمحت رظتنب يوه لارذحلا نك ءايا ةرشعب ةنسلا ةيان لبقو 1075 ةنس.تبتنا لاحلا

 اذا ام يف كش راصو ةلاحلا تلد دقف نالا أما ايفلداليف ىلا مدقتيو هر مفنلا ريدا

 يزرجوين لك قف ةدحاو ةدلب ىلع ارتلكنا ةطاس ءاقبأ ل ناك

 نينا رماخا زم

 2 ايات ةنس ثداوح نلواطسالا برح عبأت ) 9 ا :

 ةسخ وحن نتنرت يف نطنشاو شيج ددع غلب 0 نوناك لوا يف

 طش شح قولي شتي نوتسنرب نم سلا وتروك فحز يلاثا ويل يفد" فاالا

 اوناكف نويك ريمالا امأ ظْغلا تالاح دشا يف زيلكنإلا ناكو ٠ ددعلا يف اريثك



 فحم ١

 235 4 تانزلو ا هيك ا

 0ع ااا ااا اا

 0-2 0 م دق تايم وانما تادشا 0 دوطلاك 0

 نسل زك رمت اق او اهالعل ديلا ةيلكتالا ىلا لاخر 0

 دنعو نب 18 اورحد مبنكلو كان ةيلكنالا همحابق كرك كنيناسأ وهو ابيف نك

 اجابص لاتقلا ديدجت لما ىلع زيكنالا عجارت ءاسملا

 هن نضرتي ةبناث نيوالد ربن روغ لواح اذا: + انباع نطشاو لف 0 ١

 ةو- ريخ الا هزاصتنا يف همنغ ام لك رسخي مناف“ةبج ةيا ىلا عجارن اذاو ميظع رطخل

 يتق + رامدلاو ءانفلا ىلا هدونج ريصمو هريصف ةيتالا ةكرعملا يف بالغنالاب هيلع يضق

 تح تحت هفقوم ءالخا ىلع همزعب ربخاو اي اييرح اساحم دقع كاترالا | ةيلكلا ةعاسلا كنت

 كلاب لل يركسفملا ىقدانلا نق زداكتالا عدخب 0 و ىلإ رودب هنأو مالظلا

 هيلع تحت ءيش لك ىرجاو نتسنرب ىلا شيجلا ريسو ليللا لك امارض اهنوديزي ارفخ
 ميكالدم تاوصاو اغراف نييك ريمالا ركسعم نا زيلكنالا ىار رجفلا حال املف ٠ ءافخلا

 هلع تالطنا نتلا ةليحلاب سلاونروك لارتحلا تاتا اليم #3 سس ل

 آيت ةقيقدلا يفو٠ نتسنرب الخاد نطنشاو ناك حابصلا يف ةلازغلا نرق رذ امو

 ةّضهلا فرط يف نويكريمالا مهاقتلاف سلاونروك ةدجنل اًويهذو زيلكتالا اهالخا
 ققطتتاو باصتتا الول نييآقيمالا ىلع ةرئادلا رودن تداكو لاتقلا يف مهعم اوكتتشاو
 ىىقلوق رصنلا هل من نا ىلا هلاجر يف ةسامحلا ران مرضيو عجشي ةمدقملا يف هفوقوو مهنيب

 .تتاكف كاك بالا ةراسخ اما ٠ حبرجو ليتق نيب الجر 47١ ةراسخي رابدالا ةيلكتالا

 عقلا رسرام دئاقلا عاجشلا لطبلاو برذملا دئاقلا مهدقنب ةميظع بسحت ابنكلو ةفيفط

 الماش-هيلع نزحلا ناك

 هتاحو نأ ريغ ودعلا نزاخم مديل كيوزتربوين ىلا م مدقتلا نطنشاو م مع يف ل و

 لد ري رغشلاب كلذ ةمشم-لمحت ىلع ميل ةعاطتسا دلو رقلا نك وال اوناك

5 



 د ل شع ص ا

 تح سناف نطنشاو لا 1 ال تفو ةمل كعب ملف ىلا وتوك فرق عماسم رصنلا

 2 0 . 7 7 د سد
 سلااونروذ عرس دقو ٠ لومس روم يف اعمنم 1 رم لتحا يناثلا نوناث سماخ ىفو ًالامش

 ىلا يزرجوين لك نويك ريمالا داعتسا ريصق تقو يفو٠ هنزاخم ةبامحل كيوزنري ىلا

 طرا نياازناك ون تراسل انتلكنا اهتاسازا تلا ةرخاتسملا دوتحلا» كتفلإ هيلع اوعزط

 مهلامعال نولهالا مهمئس ئتح اداسق دالبلا يف اوثاعف ةميمذ لاصخ يوذو ةنقأس

 5 7 ٠ 01 َُ .٠ ا 52- 0 : 8

 هتاوق لذ 000 ةع اعل هوذ دايدزاو فقوملا 0 نسلاؤنروف رعسو ٠ ةرياعلل

 سماك ايفل داليف ىلع اًمحاز ناد يدلا ديلا حبصأ 0 يوسماو كيودنربوبت يش 5

 1 ا كو ويو و لأ ةدوعال أحرشتم

 قا شل م نسدحه رم يف الوطسا يوه لارذح ريس عييرل لئاوا يفو

 ع 1 ! هل فيعص انامح لا انما ناك دقو هاك ناك -- رئاحد

 00 كسراّناسبن 1 فو * ىنا ثيحىلا, داعو نزاخملا سن نا هيلعر 46 المع

 6 مرح نك ٠ ى ىلع كوريدنوب ةلّدحملا ن :ءاكنل ل لارنحلا ةقرف مجامت ١) كيوزنريوين نم ةقرش

 اد والا رركذلا ريغلا + ينو قيل ةزاتتخي زكر ميم مجارت ناكنت نآ

 نم ىربك ةيمك فاذا نا دعب تيكتكنك يربند يف يدنج ينلا نويرت يزيلكتالا
 00 ا ارا دوست ةلكشالا لامر ادناو هكا قرسلو اهوضد 00

 مينم 129 مهلفس ى ا ةيلكتالا لص 3 لفقو هودراطو عاحشلا دلونراو خيشلا هت كك

 خيشلا ريسو دن اعلا م احب رجحو اليتق نيكس تع مالا رسخو ليتك أتثأه

 لينولوكلاىلا يمن اهليصفت كاهو حاجنلاب تالكت ىرخا ةلمح نويك ريمالا لمحو

 ال جلا برس لام انهو رئاهذ 1 ةياكنالا ناةسكسك اى نكي ١

 م ا ليل قرارت اوك ر 5-1 امم دصقو جار ىتثم دئجف ٠ ادنليأ نول نع



 8 25 ول 1

 كم جاو ناو 0090 ظل ذيل

 كا عم 005 نانا 0 غوزب لبق لاس ءان 3 ل 2 1

 مهوقاتسا نوقاملاو لاجر ةتس وا ةسمخ مهنم لتق ةعبرا ىوس مهنم جني مل كيضرلا

 ىلا اوداعو كلذ زيغو نفسو ةريخذو ةريم نم كانه زيلكنالل ام لك اوفلتاو ىرسا

 دئاقلا سرغتوكلا 'افاكف ٠ ادحاو البجر اورسخي:ملو مهارسا نوقوسي درواارا

 انيمث اعيسةئاذشا ل

 5157 فاو راي روع رحلوا يلاوووتسرود يف هركسعم يف نطنشاو لظو
 ىق'ةينطولا ةيلامشلا تاوقلا تناك و كيوزنربويف يف لزب مل نلك يذلا ىلإ

 ة2اونزا ةذايقب ريوالد رين فافض ىلع مينم زيك دذع ركنيعو نسنع فا 0

 ةرشع دعب ىلع كوربدنوب لتحاو هناكم كرت يذلا نطنشاو نم بيرق نيقيرفلا الأ

 كحّرللو سلاون روك ةدجنلةديدجقرفب كروبوين نم يوه ءاجو ٠ زيلكنالا ركسعم نمل ايما
 تضرموس ىلا يوه مدقتو ٠ هزك رم يف ثيلذ نطنشاو طمأ + ناك ريمآلا فر 00

 هزك رم نم هتحازاو نطنشاو ةتغامم ادصاق ريوالد رهن ىلا ةيدءوملا قيرطلا يف سوهتروك

 باقعالا ىلع مهداعاو مهرحن يف زياكنالا ديك در لب الصا عدخنب مل نطنشاو نا ريغ ظ

 تومدتت نويك ريمالا لاز امو ٠ يوضا ىلا اهتم ناحضتنالا له او ا

 نيح ىلعو ةريبك ةوقب اليل مهيلع مجهو يوه مهتغاب ثيح نئلبوك ىلأ اولصو ىتح
 هك نودب كوريدنوب يف لوالا ل ىلا ةدوعلا نم 56 كطشاوا ةرغ ٍ

 قتلبأ نتيتس ىلا رابا ١" يف اورقبقت مث نمو يوبما ىلا ةيلكنالا داعو 8 ةراسخ 1

 يزرجوين نم زيلكنالا دررط ربشا ةئس ةدميلاتق دعبل ١

 يزيلكنالا توكتسرب روجاملا نا سندفورب نم نتراب ميلو لينولوكلا ىلا يمنو

 هيلح ضبقلا ىلع مزعف هتقرف نع الصفنم تروبوين برق لوقحلا دحا يف تيب 3 ا ١
 تركسرب بط يف انكرطتم نوعبرا هصص زومت رشات ليل ف روكا 0



 كل ١ 8/1 ةنس تدأوح ' فلخلإ عم#

 ةَنِلع اواخدق مبمودقب نذحا يردن نا نوذ هيف امنا ناك يذلا تينلا برق لااراعلا

 000 ىلا يف وهو هيلع اوضق مث: هفش تنس سن وه ادا لتملأا ه دي

 قا لأ نم 34 01 كر ط ,مأ ملع ىدح و واس 206 امو م عةنيعس ىلا نا دع

 مهن راسخ َنَع ةميتغلا كلتن 0 لا او تا اوراق يكتم ٠ هصختا

 نمل ' فيسبو ماس بصنم ى )| ءاقث را راب « يف وك دقو + ١ لارتحتا

 ساحمو ٠ ةغيعض 2 ةميكعتلا 0 0 اضلدالف ايف ىلا 00 داع هي والا تكي يد م

 يف كيت ناك 20 ٠ ةمالا 56 عف رو ندمحلا 4 4 وقل 9 ةمع 0 كيش 0 0

 ا ووو 0 زابظاو مهماع ها ل لود فاك رتمالا ةنايع

 ايمهزوفيناهتتغرب رهاجتو نييك ريمالاىلا ابليمناعت اسنرف تغرش نيتنس برخلا ةةعتا
 8 ]| اه رحب و امعرشات ال أسن و فةل ودنا معت نوت

 ءالولااطرب "3 يتلااين طب رب عم بر

 لاو ءروتلاو ءاقدلا 5 لاح ايكرأ اظل و ف رم 5 4

 ةدعتسم اناو مهوحن نم اسنرف اياونا مع تح نك مالا :ثلامو ٠ "اتارعتس

 ظ اهريغوةحاسالاو تا دمت ةدعتسم ابنا 26 وحاتحب ام ردق مهارد مال ا

 ةكعارمالا ا للا ىلا اسرق لامع لحدا 319077 هس نوضصغ ي هو تايحاحلا تع

 دورأب ليمرب فلاو ةيقدنب فلا يركع نع فتي
 نيقيرتلا نيب !مجيرغتو مهتم رو لاما انتوا ياوببللا بدلا وول

 ناكو ناقلات ايفال زيك راما لسانلا مالا مهتمدقم ىفو اك زيمأ ىلا نورجناب اوعوش#

 ةصخر هئاطعا يف يسنرفالا كلملا ددرت مغر ىلع رجاد دقو( ريتوم تريك )الق همست
 ةرجابملا نع عانتمالاب هيلع هنا دخاو هئاقدصا حاحلاو ارتاكنا ر.س :ضارتعاو ةرجايمقأ

 ءتلاض هب علا لس قف ه نيبك رب ,مالا مم كراعملا رام ضو اهيف 6 ديدش ناك ينل 1

 ءامخإلا نم لاق 1 عاسذلا 01 كم حعص و ص ادام لام نم 4. يكس زوحت هدول



 ١ ةلجتلل تأ دولا عند < 1

 كك ااا ااا اع ااخذخذذذذذذ#ذ1ذ11ذ1ذ ذا خ11 ااا ا

 ةنس ناسين ربش يف 0 تثوس قا قو جروج ىلا لصوف ميلا بابع قشي راسو
 ىلا ىفترا ىلاتلا ذومت يفو».اخوطتم يك ريمالا_شيعتلا ىلإ هروق نم ميضناو ٠١

 الو نطنشاوب قصتلاو رمعلا نم نيرثعلا عيبرلا غلب دعب نكي. ملو لارتج روجام ةبتري'
 ةايحلا .ئدم امهتقادص تمادو دلاولاب فلولا نإ

 يزيلكنالا اذبف ٠ نيوك رب لارنج تننتوللا ةوزغ لالقتسالا برج ثداوح نمو
 ادنك 2 ةبتملكنالا تاوقلا ةدايق ىلوتو ١الالال ةنس راذا يف كاك ىلا لصو عاجشلا

 دز مداقسعاو نثمحلا نير يف وااو ناضن يربش كفرصو + نوتلاك 0
 مسرو ٠ بردم يدنج فال ءركص دم رمل! تح حبصا ناريزح لئاوا ضو كرولا

 امتمو نسده ربذ ىلعاو جروج ةريحبو نيلبماش ةريخب قيرطب الوا ينبلا ىلا فحزلا ةطخا

 كلذديو ايفر يزيلكنالا .قرفلا ىبلا هشيج مضيو كرويوبت ىلا روك ذا يل

 يوهةمحر تحت دالبلا لك حبصتو ةيبونجلاو ةطسوتملا تارمعنسملا نع دئكتاوينا لصفت

 ىلا ناربزح ةرغ يف لصوف اهمسر يتلا ةطخللا بسحب ,هريس نيوك رب ادتبا دقو
 (يئاقناك يتلا تت هكا ءدقت هنم 17 يفو,نيابماش ةريحب لفسأ يف ناج تنس ١

 در يتسيئرلا شيجلا امنني ٠ ةيزياكنالا دونجلا نم ف ايار
 مهروف نم نيلكتالا لحاف ٠ يدنج فلا ةثالثي ريلكتاس لارحلا ام 0 ينلا

 ةيك ريمالا تاماكحتسالا قوف مدق ةيامعبس ولع ىلع مهتاءزاطباو زك رو سنافيد تنوع
 ئارف ٠ حروج ةريجب ىلا ةعجزلا طخ مهموصخ ىلع اومطقو بوه كا ءاضيااا

 ليل يف ةعلقلا ىلخاذ اعفت يدجت ال ةمواقملا ناو جرح زك رملا نا ريلك تناس دئاقلا
2 0 

 كيتئاو اليم نشع ةعبس اغوردنوكيت نع دعت ىهو تنومرف لامعا نم نوته راب 8

 ياكل الا لوقو نإ ولا طاشنا لك نورك ريمالا براح كو يع لاس كام

 ذ رداو 0 0 ا سماخ



 4.٠  1-0ا 5

 ٠ درودا ةماق ىلا مهرقبقت اوموادو مهتعباتم نع ٠ يفو 00 1

 ناك ريمالا نءومو رئاخذو ةعتما نم ةريبك ةيمك اومنغو لوبتبوه
 ا تتلو لايشلا نأك رجالا يح هداك انلوتع لكس دئاقلا ناقد

 يقبو ةروك ذملا درودا ةعاق يسيئرلا هزك رم ناك و ةدايقلا يف هتكنح نم مظعا ةينطولا

 نكلو فالا ةسمخلاو ةعبرالا نيب امهيلك لاجر ددع غلبف ريلكتتاس لوصو دعب ام ىلا اهيف

 رابتو كا رثللا راكان لخاف + نيؤكر ب “شيعت ماما تاننلآ ميطتس ال دعاه

 ارلخلو ريلكنالا تدقق <> كاوم رن غلب نا. ىلا نسده رهن ةفض ىلع القت

 ٠ ينبلا ىلا غولبلا لبق هتريخذ دافن يزيلكنالا دئاقلا يشخو ٠ زومت ٠١ يف درودا ةعأأ

 ناك ريمالا رئاخؤ اوزجحيل لجر ةيامسمخ عم موب لينولوكلا لسراو هناكم يف صبرتف
 مادو تعرب دوج ةناتق هل دق كراتس نا لاّرتتلا ناك ( تنرضرف تناول

 ناقيرفلا كدتشا يلاتلا مويلا حاص يفو نتننب برقب مهب ىقتلاف زيلكنالا ةمداصمل مهب

 ماما راحدنالا اهبيصن ناك ةدجن زيلكنالا تفاوو نويك ريمالا اهيف زاف ةلئاه ةكرعمب

 و ٠ اوعجشتو اووقتف رنروولينولوكلا ةرماب ةدحن اضيا مهتفاو نيذلا نييك ريمالا
 ريسا ةيامعبس وحنو حيرجو ليتق نيب الجر نيعبراو ةيام لازنلا كلذ يف زيلكنالا
 هلل ىف انارتتالا لاجرلا رداو ةاللايف ةءيظع ناننحتسا ةحض راصنتقلا كلذ ناكلا

 بوصو ببناج لكلا 1

 ىرخا راخا هتقاو ىتح 2 عماسم قرطي ةيلكنالا 2 ريخ داك امو ظ

 قرف ةعمو رياكتتاس لارتحلا اودفوا مهتمح دّبأيِب يف زيلكنالا نا. كلذف 100

 ك2 بادح ىلع ماك ىتلا رابوكس ةماق ةمجابمل دونهو ن 5 نييدنك نم ةفلتخم

 001 ة|داتماإل احراج اكلافو و٠ تروفزن ليثولوكلاةدايقب يك ريمالادجل نم
251 

 ١ تلو ةرؤاجلا نكامالا نم ةببثك دنجف ربيكناخ هازل خرشا» 00 ١



 م.م مدا تلو كولا خيرات ا

 كا ااا مما ااا عا م ان خ1#1#1#1#111 1ع ع ااا ا ا ا اا اا اا ا ع اا ا اا

 35 هس ينس نسيو ميسم -
 ع ا 2 8 : 0

 ظ 6-20 اتاك يف ديكاوالا 00

 1-0 محلا داك امو ٠ ددعلا كلذ وحن دونبلا رسخو هلا>ر قل ١٠١ ١ رسكخو "1 ه

 رفظلاةيارلمحت تداعو ابماما نملكلا تفرجف ةعاقلانم ةيماحلا تعفدناىتح كارعلا

 عرسأو ١ ةدامقب عوطت دلونرا دئاقلا ناك كلذ نع الضفو ٠ ةعدسألا نم اددعو

1 

  مينم ظانتغاف رايدالا اولو زيلكنالا عم نودنح 3 دولا هرصبأ املف ةعاّولا ا -

 رابخالا يه هذه ٠ اهتيماح ددع دازو رايوكيس ةعلف تحنف رعبقتو راصحلا عفرو كنلكاَش

 درودا ةعاق يف وهو 7-0-5 ىلا تاأقن يتلا

 راتحاو ادنك نم رئاخبنلاو نءوملا لوصو راظنناب رهش ةدم يزيلكنالا.دئاقلا لظو .
 مف مدقتب وا ءانفلاو رامدلا كلذ ىفف رقبقتيا لمعن اذام ىف

5 2-0 20 

4 



 ١ ا/الال هنس ندا وح .)) تح 3

 10910000 ا اخ اع احح احلا هاوعمو هج حاج م يح اا 1 ااا

 000 اب ع رمو ر ق داع راي هل نفرد

 ادشالا هلاجر هعمو رضح اضيا نغرومو ٠ يسيئرلا شيجلا نم قرف ةدع لسرا
 نستيك لارنجلا فلخ ءانثالا كلت يفو٠ ةعلضملا قدانبلا يلقان يا نمافيرلاب نوفورعمل

 1 3 رمالا رك رم لقت لولا نملث ىو لامثتلا ييِج ةدابق يف:رابكس لارنحلا

 0000 رار ل دو ١ ندي ا ىلا هكا دماو ريوس
 نماث ىلامويلا يفاليم نومدقتي اوراصو ١ اك وتارساولتحاو هشيجب نسده ربن نيوك رب ربع
 11 ويلا ىفو ١ ظمف نيم دج ىلع اميضمي ءازا ناشيحلا ادع ىتح لوليا رم

 اا كلا كلدتتا مث نمو ىف ريمالا شيجلا حانج زيلكنالإ شيج ةعيلط تمجاف

 ةلصاف نكت مل اهنكلو ةميظع ةعقوملا تناك دقو ا ىتح تماد ةئحاط ةعقومب

 ىغولا ةحاس يف مهليل اوفرصف زيلكنالا اماو مهتقطنم لخاد ىلا نويك ريمالا عجرف
 تادحتلا مهدرت تناك نيذلا ناك ريمالا بناج يف رضنلا ملع حال دقو مالسلا ي ا

 ظ ةاسا

 1 ستباك دونج ةطاحال ةجارح دادزي نيوك رب فقوم ناكو

 اولو هشيج يف نيذلا دونبلاو ةديدع ماسقا ىلا تقرذت هدونجو ٠ هلصت مل كلا و

 ددشو عافدلا بناج ىوقف ٠ بلقلا عاجش مزعلا يوق يقب كلذ لك عمو ٠ رابدالا

 "1 اياك ىنلا نفك لارنجلا ناب قثاو هنا مهرشلاف ىمئازع اولا هدونج

 ىتح رهنلا يف ردحنا دق ناك وهو ٠ مهتدجنل يفاويس كروبوين يف ةب ةيزيلكنالا دونخلا
 ىلإ نإ كو لارتخلا لسراو ا ابتحاو يرمغتومو نتتلك ةعلق
 مهلادب ىتح نتسنك ةدلب | ارداف ل مينكلو : ا شيج ىلا مضنيل يدنج
 فقوم حصاف»٠ .هقالتا مهنكما ام ١ 5 اونتاو ةنيدملا اوقرحاف عفاث رما لمع نع مهزجع

 هيو لم كتل لوألا قر “ يفو ١ باين ناعما اطاخم نيوك رب



 م. 4 ةقسللا ناك لولا 0-6 0

 10 عع عا ا ال اج 0ايام ااا اعمال

 0 الع زاك مالا لا ب بشل هاذ ةاخ ا

 لوالان م عنمازك رم ىلاهلاجر نم ىقبت نم نيوك ربع مجتك رعملامويل يلاتلا مويلاءاسم يفو
 عسات يفاغوتارس ىلا نيوك راب غلب ٠ مهب اوقحل مث اروف مهناكم ناك ريمألا لتخلف

 تالاقنالا قرط هيلع اودس ناك :ريمالا نكلودرؤدا ةعلق.ىلآ ةاحللا لدا ل والا

 و .٠ ميلستلا ىلا :رطضا ئوطلا نلع:تيبتس هشيج نا ئاردذاو  موبشأ ف1

 - هددعو 00 سخ 1 ىحضاف ميلستلا طورش ىلع قافتالا متلوالا نار لذ

 يزيلكنالا تنالرابلا ءاضعا نم ةتس مهتلمج يف ناك و٠ برح ىرسا الجر
 0 نويك ريمالا عنو

 شي ىلا ءاضتالل لاسشلا دوتح نم اريك ةنسق اولسرإع تظل نا دق
 ىلع نورت نيلكدالاو-بونجلا يف 'ةمؤطشم تنتاك فينع كافرا: نال تن ١

 رشخ ةينامتبا ملقا هنما##. يفو ٠ يزرخؤيت يوه قل زوق كدا ل١ ا

 ثبل امو٠ رمالا يف نطنشاو هبتشاف ريوالد قيرط نع ايفلذاليف ةمجابل يدنج فلا

 نا هيلا يمن اتينيجرف بباك.. يوع خلباالو ايون تحت كرو هزك رع

 لخس ا ٠ هشرورملا هلوطسا عيطتسي ' 1 ل م يملا

 ربخلا كلذ غلب املف٠ ارب موجبلا منيو جيلخل يف هلوطسا ةاسرم يقليو كيبساش ره

 رشظو حالا نيب هددع غلابلا هشيج دشحو نتنل و ىلا ايملداليق نم لق طضار ىلا

 ا ا نيج ناكو ٠ ايبق افلا رشم ىلا

 .عافدلا اع دما لالا نأكس راحل دكا رفقا نم قو ا

 مايا ةعست ذعبو دناليرام يف كليا رب ةيرراكتالا وسلا 20 5
 موك نا هيف ررغت ايرح اسلجم نطنشاو دقعو انلذاليف ىلع تعا اوادثب ١

 ماجلان هيوقماق ودنالا هعتج اج نتتاو + عانتلا لب ىرستلا ندا



 1 13 ا م

 زيلكنالا وكر وك ذملا رهنلا نم لايما ةثالث دعب ىلع طبار نافلس ةدايقب نميالا

 رفو رك دعبو لاتقلا سيطو يمح مث نمو لوليا رشع يداح يف ربنلا نم ىرخالا ةفضلا

 ها 11 دق كلاكلا يل ويسرا قالا ساب ادضنلا ربط راصتنا

 01 لل را دنا نينار انقر ةوتطتسو ىلا لدللا كلذ ف نويك ريمألا زعبقتو

 لجر فلالا ريساو حيرجو ليتق نيب مهتراسخ تغابو ماعلا دئاقلا ةمكحو نيرك

 دوو* اغيأب احرج عاجشلا تايفال كرتعملا كلذ يف حرجو الجر 5 ةيلكنالا رسخو

 لبيبس يف لاطبالا دابج اضيا دهاج دقو نييك ريمالا عم ةكرعملا كلت:رامغ ضاخ

 000 | دركللا همركاذا ايما دوشب روبغلل ختولوبلا :يكسالوب تنوكلا' محراشتا

 نطنشاو عجارت ةكرعملا موي يناث يفو ٠ ناسرفلا ةقرف ةدابق هميلستوو ءاول ريما ةتر ىلا

 رخب ملو٠ ةنيدملا نم لايما ةعضب دعب ىلع نوت نمرج يف هدونجب لزنو ايفلداليف ىلا

 ركسعملا وحن لوليآ ١5 يف فحرزف رخا كرتعمل دعتسي عرش لب قباسلا راسكنالاب همزع

 ىحر كانه ترادو ايفلداليف نم اليم ٠١ دعب ىلع رفتنراويذ يوب ىقتلاف يزيلكنالا
 رطم راما اهبقع ةديدش حير تبه ىّتح 0 ناهيرفلا داك ةينأث ت رحلا

 نم لتقتني راصو هتبجو يوه ريغ كلذ دعبو ٠ ةليحتسم لاتقلا ةموادم لعج ريؤغ

 يف دعي ملف ايفلداليف نع نطنشاو دعب نا ىلا لشلاب هلباقي نطئشاوو رخا.ىلا ناكمب ٠
 لزدنؤو ةمواقم الب لولبا 5 نق ابلخدو اهوحن هشيج يوه راداف اهنع عافدلا 56

 نوتنمرج يف يسيئرلا شيجلا
 لوأيا 57 يفو٠ رتسكنال ىلا سزغنوكلا لقتتا ةنيدملا نم يوه برتقا امدنعو ٠20

 ايفلداليف نع زيلكنالا الجنا ىتحب كانه لظو كروي ىلا لمتنا مث نمو كانه ةسلج دقع '
 اليم ٠١ دعب ىلع كرك كبش يف ذتن | هزكرم لعجف نطنشاو انا ٠ يلاتلا فيصلا يف
 دقوا أهوعدت ناك امك » ةاصعلا ةمصاع» يف ماقملا يوب رقتسأ و ٠ ايفلداليف نم



 0 «  ةدحتملا تايالولا خيرات » 0

 . هتوق كلذب تفعضف ريوالد رهن ىلع رسرامو يلفم ىتعاف لالتحال هشيج نم امسق
 ىلع هموحه دنع ةطخلا سفن ىلع ىرجو !مجاهب نا نطنشاول رطخف نوئتنمرج 2-

 ءاشتقا 'ةدع“ ىلا هيك ربمألا ةوحلا تمسف لوألا نينرشت الا ءاسم ىلا

 ري لا 0 نوتامرج ىلا قيرط يف اهنم مسق لذ راس

 تركو توم رج ىلا نيبك ريمالا نوصل نكن ملف اذياو -- يف فاتخت قراعلا

 را 36 انتج يذلا حالا انيك رخل ير تلا حاصلا يفو ٠ دحا
0 

 ىلع 0 ةرئادلا 0 6 نادصحتلا م أ 0 نك و هشوشمو 1 هه

 5 20 : : 5 دير ب لا

 3 3 6 م 5
 .٠ 8 أش *ا|..- ث . ى ٠ 2 هنأ

 , ري
 2 00 اوي و 5 5-3 ٌا ديا 6 ١ 3004 هيلا

 ع اوررظتساو 0 ىوعل ا ريخاو٠ مهداوذ ليبحب كارعلا ةرئاد حجراخ ناد ريع م

 نيد وعفم 26و احب رج ه 55و اليتق ١ 675 0 2 رسخف مه )ربت 5 ميم وصخ

 ب 5 هج <5- ا 7 .٠ 0 .٠

 نرد مهدوفع ر 4 عملا 1 نو هع أومغ راو ٠ الحر 25ه ماكل رسحو

 مهل دايس كلذ تر ا رسزامو و نأ اقم ىتغلو كالتما ءاكنالل الل | - منو 5 قي

2 
 0 لد ىلع

 3 ل 5 407 2 0
 كعس ىو شرامتوه» ي , رق هارد رم ن لطفا لعج هرود ملا لوم رج هعقوم كدعيو

 نوبك مالا ادتناو هزريريمزو .هدرد ءاتشلا لصف لجو < اليم 75 افلفاا 0

 نيكيمألا ةلاخ ءوس يود ىلع فت ملو ةءاكلاو توتا نلا قرا"

 لوالا 0 1 4 مويلا يف ايرح الجم دقو مه ركسعم ةمجابم ىلع مست |

 اراد ايديل تيب يف د كلذ دقع دقو ٠ يلاتلا ليللا يف نطنشاو مجاهي نا هيف ررقت

 حاصلا _ تاصحتساف ٠ .مهدصاقم 2 0 .-.اف أهدالب ءادغا ىرت نا ابيلع زع 355

 كي كسعملا ىلا ةعرسب تراسو ةنحطملا ىلا ةيهاذ اهنا ةجحب يوه نم اتروبسأب ٠



  0 <1 3طا 4 ١

 ات 2 يبي يي 2. ا ا ل اخ ل م الششلا

 اد نايفوم نلا و 0 ءاج اماف ٠ 5 0 3 نطنشاو تماعاو

 0 حافكلل نيدعتسمو حالسلا يبيك اش نييك كريما اوغلا لوالا نوناك عبار 3

 امءاتشلا لصف لك ابيف ناك 0 ىلا اوداع مث مايا ةعبرا اوصبرتو موجبلا نع

 ا رك نا نو دا ميل يزيلكنا يدنج فلا نيرشعلا ىلع فينش

 كلذ 315- لا راقتفا ا نيدلا 00 ريمآلا فالخب كلذ وحنو *فدو

 ىف يرتد ركرم ىلا قطناو لوألا نوناك .1١ يف هزك رم نطشاو حزابو

 تناكف ةيذجا نودي دونجلا تائم ناك و ٠ مايا ةعبرا هيلا لوصولل ىضتقاو حروف يداو

 زك رملاو٠ اهوزاتجا ىتلا قيرطلا ىساكلا ديلجلا حطس ىلع ةرهاظ ةيمادلا مهمادقا راث

 ءاتشلا لصف اببف م 1 7 داك اوداقك يسمطلا كف ريب !:طح ناك كسلا

 اا تناك وبا 00 ه2 للا ملالا نم اوقاذ و ليوطلا

 بالا روعش مهعم رعي ناك يذلا نونحلا نطنشاو مهدناف سفن يف ةداح 0

 سرغنوكلا ناف ٠ هتايح يف فداص ام رش مايالا كلت تناك و ءازعال .دالوا عم فوطعلا
 ,سمدأ ليئومص نأ. ىت بلا تسلح نايل هوك رت داوقلا اك نم نور 5-0

 اهدأنس او ةماعلا ةدايقلا نم هعاخ ىلع اومزعو هب هتقث ت مدع هئأاةدصا صلخ نم وهو

 ل1 هياكل ناك يل كن لك نا ىلع يل دئاقلا وا تياك دئاقلا ىلا

 06 ءاعمج ةمالا لب ٠ نامنشاو ةقثلا لك ميل تناك دونحلاو ٠ تاحمضاو اعيرس

 ال ةلوعلا نم هيلع رو أم اللاب دمر هتاس ةيساو يكس ا

 ل يف ةيداب لرت مل علاطلا ءوس مويغ تاك 1١7 ةنس . مات يفو ٠ ةيلكلا

 اهءاول يمفارو ةيرحلا داش 02



 8-59 ت6 لل تانذاول) خيرات -_

 030000121 21 2 201 1 2 12 2 2 يي يبي 0 ا ا ل ا ل 2 2 2 22 2 2522 22 2 2 2 2 21221 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يب

 نروثلث 1 وسداسأ ل دفلا

 --- كلذ ريغو ةنايخو ضقن ٠ ١ا/ا/5 ةنس ثذاوح # ةدحنلل اسنرف ةرداسم-

 تيكتكتكي نم نيد شالبس_ نكت يشأ ةميراب لالعتسالا ير ٠
 تناك و ٠ ةدحتملا تارمعتسملا يف ةيراجتلاو ةيسايسلا رومالا يف اسنرف ةلودل .اليكأو

 دا ميدقت ىلع يىنغ يسنرفا رجات وهو شيراموب ويسوملا عم ارس هقافتا هلامعا 0

 سيئرو اسنرف كلم حايترا دنع كلذ عقوف ٠ لاتقأل ةموادم لجال نييك ريمالل مزاب ام
 ءوسو دينعلا ناريت مهتاذاو كلذ نم اوضعتما ايناطيرن ةلود كالك ه.نإ 00

 .تاسراف ٠ ١الالال ةنس فيرخ ىتح ةدحتملا تابالولا ىلا نيش ٠ نظلا

 يف ءاجو ٠ كلذ وحنو ةريخذو ةحلسا نم لاير فلا يتئم هتميق ام لمحت ةنيفس ذئن ١

 شيج دادع يفناك دقو ةيبرحلا نونفلا يف عراب وهو نيوتس نوراسلا اضيا ةنيفسلا كلن

 مث دناكناوين يف نمزلا نم احدر فرصو ثومسترب ىلا الوا لصوف ميظعلا كيردرف

 ةيدنجلا ةمدخ يف هلخداف ةينوناق ةسلج ادقاع سرغنوكلا ناك ثيح كرونوين ىلإ يهل

 5 علا ةيدنحلا يف وحدو . حروف يداو يف وهو نطنشاوب يصلان ا

 . ل و ةمايلا تداوحلا نم دك
 نيحلا كلذ نم لشفت ةيك ريمالا ةيماظنلا دونحلا دعت ملو يك ريمالا شيجْلا بيردتو



 «  ١ا/ا/5 ةئس ثداوح » ف
 كت ل ةدككتت 2ظ2000000ياي يايا الا ا ا ااا ا

 ددعلا كاين يدان تن :اك ءاذا ةياظنا ةيزيلكتالا ل ا
 نيماينبو يل رثرا اسنرف ىلا نترغتوكلا دفوا |1175 ةنس يناثلا نيرشت يفو

 رهشلا يف سيراب اغلبف اسنرف كلم عم ةيراجتو ةيدو ةدهاعم ماربال نيضوفم نيلكنرف
 امهسمتلم ةياجا يف ةدم هوريشمو سيول كلملا ددرت دقو ٠ امبتمبم مامتا ارشابو يلاتلا

 يف ةلصاحلا لقالقلاب ادج ةلذج تناك و ايناطيربل ىلقلا ةديدش تناك اسنرف نا عم

 00010 ا ةلرس اهواي نآلا نيرئالا ىلا ىحوت تناك و + ةيكر يملا !هتاستتنااو
 ةدهاعم يف تلخد يهاذا ةبغملا ءوس تيشخابنكلو ةحلسالا مييلاتلسراو دوقتلا مهتفلساو

 نيي 5 ريمالا عمتةيرابج

 00 ا را نسر ساس هعالطا ةنيي يغلا نيكدرت دعما
 ربخ عويشو اذه هناوعاو كلملا ىلا هتببح ةردانلا تافصلا نم كلذ وحنو لمعلا

 نيلكنرف غولب نود ةلئاحلا زجاوحلا الازاو 9 || ادبم اسنرف يف نييك ريمالا راصتتا

 لمعلا ىلع امثاد اسنرف اا ءاع 3 هتيضمت دعب اريخأ اب أف يتلا هتياغ ىلا

 سداسلا سيول كلملا اهعقو ١7/8 ةنس طاش 1 ىف ةدهاعم م رباو ةن ةأمسو 1

 اا ١ ناو - كسلا لالولا لالا اسسر انرف تفوصإ ل
 | لانو ١1 انف فت 6 ريما اترك ىلع.برحلا ارتكنا تربش اذا هت

 ةدهاعملا كلت عبق 0-0 تاك را لا فا كو قرت نولي حلص طورش امهادحأ دقعت الو ش

 0 كريما يف ناحل
 كلذ لبقو ٠ اسنرف عم ةدهاعلا يكريمال نرتوكلا تلا تل ظ

 هتبجوو نيتسد لاريمالا ىلع ءاوالا دوقعم يسنرفا لوطسا اك ريما ىلا علقا دحاو 0

 اسنرفو اريلكنا الك تناكو ٠ اينلدالبف يف يزيلكنالا لوطسالا ةقياضمل ع

 ظ ابل نادعتست اتعرشف نيسوق باق نم ىندا امبنبب برحلا ناب َناملعت



 ما «  ةدحتملا تايالولا خيرات «
 0 ا ا و ا وح و يو ا 35101010007 ك1[ عع ا اللا 2«

 هاياعر بلاطمل يفصي نا 0-- ااثلا حروج كلملل رطخ ءانثالا هذه يفو

 يف كلل ةدارا ىلع نايوطني نيكص لمحبي ثرون درول مهيلا دفواف ٠ اكر يما يف

 رابخال نيرخا نيدمتعم دئواو ٠ اضيإ تناملرابلا سس ناعقوم امهو ميملاطم 0 مهباجأ

 نيبك ريخالا نا" نسرغتوكلا ب اجاف < تلم ةعاطئلاةدزتلا, هيئاتقاو كالذب اك رم

 ءاضعا“ ءارغا كللط "لس لواحو ١ :ميلالقتسابا فارتخالا"ىوتس يشأ يضر ١
 ةيناث مهتلئاَعم اوضْفَرَو كلذ اوباف مه أما ةوشرلاب مهل ناعدالا ىلع سرفر

 ةنطلا قرم ,لاارت رح ى فو ا يف ايناطيرب دونج تلظو

 فلخ فرخلا يفو ٠ ريوالد رن يف اطبار يوه لازيمالا لوطا ناكو :٠ ةلاثا
 اروق علقا يسنرفالا لوطسالا مودقب عمس املف .. نك ىرتش ريسلا يرق 03 0

 34 2 رقبقتو ايفلداليف يزيلكنالا ش جلا حراب ناريزح 18 يفو + كزويويت ىلا

 3 رداف هموصخب قحلو ةلباقملا ةَفْضلا ىلا ربنلا رتعو ةنيدملا نظنشاو لتحاف يررجوين

 نم نيرثعلاو نماثلا حاص يفو كيوزنربوين نع اليم 18 دعبت يتلآ ثومنوم يف
 تايفال ةدادقي ناسرفلا ةقرف الوا تمحبف موجبلاب يل دناقلل رمالا ردص روكذملا ربشلا

 ذاختاإل اداضم ناك ينلا- ىل فئاثلا“ اما“ قتلكو نلاوتزوك ةذليس زلكتالا اك

 هونحلا ءاف قبانلا اهفقوم نم نصحا فقوم ىلا رقبقتت نا هتقرف رماف موحبلا ةطخ

 مهرثا يف اودج ةلاجلا كلت ىلع ٌرياكنالا مه ار املف رئبمتلاي ذ اوعرساو دوصقملا مهف

 ىلع ةركلا داعا مث افينع اخيبوت يل دئاقلا خبوو مبعور ادهو مهفقوا نطنشاو نأ ريغ*

 اكو“ نييك ريمالتل زوفلا رفث رتقاف ةالظلا مي نأ" ىلا ةققوملا تسادو ريلكتالا

 يزيلكتالا : دقاقلا نا ريغ ٠ حابصلا ىلا كانه صبرتف ماتلا زوفلاب المأ طنشاو ١
 .تقآذ ةعقوملا كلت يفد كرتعملا كلذ يف راسكنالا راع نم اجنو اليل هدونجب بحسنا

 ناك ريمالا ةراسخ زيلكنالا ةراسخ ٠



6 000--- 9 
 حلا 00م اا غ0 اا اكل 5 يي اذنلل

 اراتك هل 00 هايا هتمواقمو هل 2 خيدوت نم اظيغ 0 ىف لازحلا اب

 هأيا هتناها نع هل ردتعي نا هيلا للطي

 ىلا لسراو ًاقنح يل دادزاف لاحلا ىضتقم بسحب اياوج نطنشاو هباجاف

 يلع مكحو يركسع سلجم ماما مكوحف ةئيذب تاملك هيف لمعتسا اباوج نطنشاو
 حسفي ملو هقنح ةدشل تامو ادج كلذ نم ءاتساف ةلماك ةنس ةدم هتفيظو نم علخلاب

 ظ دال و
 رث اتق نطنشاو اما ٠ كرويوين يف ةبرحبلاو ةيربلا زيلكنالا انوق اريخا تعمتجاو

 لوطسالا ربظ زومت ١١ يفو ٠ نيلستيوه هدونحب لتحاو نسده ربن ربعف ٠ هموصخ
 ٠ يزيلكنالا لوطسالا ةمجابم هلاريما مزع يف ناك و كوه يدناس برق يسنرفالا

 لوطسالا علقا كلذ دعبو ٠ مدقتلا عطتسي ملف عناوملا ضعب هليبس يف تماف 54

 تحت ةميظع ةوق زيلكنالل اهيف ناك يتلا دنليا دور ىلا اهنمو تروبوين ىلا يسنرفالا

 |0000 لح ترويويل ىلا يسترفالا لوطشالا غلب امو ٠ تؤكيي.لا رثحلا ةدايق

 ىلع عبتو ٠ زيلكنالا حسك يف لوطسالا ديصامل نافاس لا رسل اهقر ةنكي ١
 منو ٠ نترفيت يف عيمجلا لؤنو نافاس ةدحنل امبيتقرفشب نب 0 و تايفال نادئاعلا ريالا

 يزيلكنالا لوطسالا ربظ حاصلا يفو ٠ يلاتلا مويلا يف موجبلا ريصي نا قافتالا
 010 اردلم نمالدق يترفألا لاريمالا- اما +: ىسنرفالا لوطسالا ةيجليف لن
 ب ةقوم ىف يزيلكتالا لوطسالا ةلزاخل رجبلا- ضرع ىلا ملقا ليطقلا هلال ١

 000 رت 1 هونت يا رح صاس اذا لاخلا ناع ان نالولسالا ل

 كروبوي ىلا داع يزيلكنالاو نطسوب ىلا علقا يسنرفالاف اقرتفاف نيلوطسالا نفس

 مه اورقبقت تروبوين هايم خراب يسنرفالا لوطسالا نا نويك ريمالا ىار املف

 تناك لاتق مهعم اوكبتشا نا ىلا مهبط يف نيدجمم زيلكنالا ميعبنت مهزك رم نم أضيأ ظ



 ع © هيجل :قاياللولا خيرات»

 2000000 عح 1 عال ع عاهل علاه كتانتاخاخل كلا 4 نك 66ج تاك عا اضاع كنك علاه عم

 ا لا 5 9 | دلو . مهنادعا ةراسخ نم عا يق مالا ةراسخ هيف

 ةزيجو ةدمب تفعاضن مهنوق نال زيلكنالا

 لاريمالا ىلا يوه درول نم اك ريمأ يف ةيرحبلا ةيزيلكنالا تاوقلا ةدايق تلقتتاو

 لأسلاىلا دمع لاتقلا نيدايم شق رولا هل حبا مل داق 0 قره ريملا »انو ؟ 1

 ىرقلا ٍِش مدني بج ةتئامعاو باك 50 اف ره يف ناك ريمالا بكرم قر

 فيسلا اولمعاو مهيديا هيلا تلصتا ام 1 ًافاطتخاو انلسو اريمدتو ًايرخت 0 و

 هنود عئاظف زيلكنالا بكترا ىرخا نكاما يفو» مهثنج اوقرحاو نيريثك باقر يف
 لامغا نم نميو ةرزحم ابمهاو اهدنفن نا ءاعملا نعش الو مهموصخب كارتالا نيك

 عئاظفلا ا لمسف + نين روسلاةكروعوي لايخأ رف يلاذ يراش ةحبذمو ايناقلست

 ا يق هتيعز تك لواحب ةبلكتالا تلم لانا حر وج ناك رزاحملاو

 يفو ٠ همنا ثسو ىلا 5 00 و نطسوب 107 نم يسنزرفالا لوطساللا علقاو

 ضرع يف ”دعاالا نعس ةلزانمل كرويون نم ةندد ءاكنالا ةرامعلا امضنا تعلقا لوالا ا ش

 اجحروبح وزغل يدنج يغلاب 00 لينو اوكلا 0 ءابإ ةعرصمب كلذ لو نيون اقوال

 زيلكنالا بلغتف الجر 80٠ اهيمحي ناك يتلا انافس ىلا لوالا نوناك 75 يف اواصوف

 نوتسلراشلخاد اومثحاو انيلوراذ تبوس ىلا 8 بريف َ ةندملا اولتحاو مهيلع

 0 رابح تناك راما ةنس لالج عنا 2-لا ردق ام لك اذهو

 اهيفو كرويوين ىوس مهتزوح يف ن 24 0 ا 56 مم

 0 ةداق تح دنزحلا نم سيمخ اف ناك و ترون وينو ٠ هدونحو 0 دئاقلا

 نيبكريمالا ةزوح يف تناكف نك امالا ةيقب اماو ٠ ايجروج ةمصاعو

 كورلدم يف هن. ل [الالالبة تمت نم ءاتشلا لصف ىك زيمآلا شيجلا ئضماو 5

 اولوانتي مل دونحلا نال هاجم ىلع طوتلا ةلدا تدب عيبا لئاد يف ٠ يرجي



 دا ا لا و ا دكا ا ل 1

 ك1 11111 ا ا ااا اا ااا ا ا ا اا ا ا اا ااا م شئ ب

 منيل ناصعلاو ةنتفلا 3 راحفتا ممم مو لياعلا نم لقا ناد مماعطو مهبناو

 ا .٠ َة 32 4

 داوم :لكتالاو نك يملا نيب ترجو . هتارد نسحو نطنشاو هي قوس

 مييلع اوربظتساف ا قم ادعو: اددخ رك 1 ةلكتالا املاغ يف ناد د 6 5 7 5 32 4 0 0 ١

 اولوتساف اوداع ا كلا ل ةلددع انادأب اوقرحاو 3 هدع نم مهودرطو

 تنكري يلوتس اينما" نقلا زكارلا كش ت١
 4 ٍإ 7 : ا

 هتقرغب يل روجاملا مجه تنيوب ينوتس نبيك ريمالا ةداعتسا نم مايا ةنالث دعبو

 زومت 55 يفو ٠ لجر يتئام مهنم لتقو مهيلع باغتف يتس يزرج يف زيلكنالا ىلع

 0 لكنالا القمل ةعئابل ةتيقس 6 نم تفلظوللا تش وشن نبل :لوطتا اح
 ا ْ ا

 أو ربا 1 0 را لق نو 1 ام *-اميظحتاةبكريمالا نفسا محق روض
 اا اكل ةرولا ةياطقت كالا ني دؤتؤا وكيل لس نيس ىف

 مهتيولا ى اع رصنلا دمع ل 5ةدالعتم

 تناك" ةقرشلا تابجلا يف قاسو مدق ى أع ةمئأق عفا اوملاو تاشوانملا م تناك

 ّ يي 000 ا هس لتاقأ ي ىفف © انيلوراك ثوسو م 5 اضنا ةلعتشم لاتقلا نارين

 000 ا رمل ىوس 5 نا ىف نشر م هروح وكب

 2 ادرولف نم اما طل طاح عسأات يف مهنم ر *.اكنالا | امصتغا دقو نيرتاث 1

 "د1 ب ذات ناك يذلا لماك دئاعلا لا هلاجرب مضنا يذلا تسوفرب ل7
 00 يغلاب 0 ماك فحزو 0 بوذحلا كي :ياكتالا تاوّقلا كناق ش

 ١ نوناك *8 يفو٠ انافس طوقس دعب يك ريمالا باونلا ساجم اهيف ماتلا يتلا اطسغوأ
 جروج دونج نم ةبهر ايجزوبج لك تفجر دقو ٠ م ا

 : . إلا
/ 



 1 تل ( لحل 0 9

 5 ديا الدرك 0 2-8 2

 دناعلا مهاقتلا نورئاس مه امنييو ٠ اطسغوا يف ل شيج ىلأ مامضنالل اوراسو .
 .؛ 8 0 0 0 /
 ىلخا لبماك ىلا كلذ ربخ غلب املف ٠ مهاهش قرفف هلاجرب مهياع ضقناو نسردنا

 اناقس ىلاداعو اس ١
 ناكو ٠ ' -فدج نمي ييزعلا مسا |ىاع اولوتسا ىتح نويك ريمالا متع امو'

 نيرئاس زيلكنالا ناك امنيبف ٠ ناكنل لارنجلا بونجلا ينف ناكر مالا تاوق دنا

 0 د 1 ير .تلع اوت ”مضلملا لك فءاريتا نال

 55 اطسغوا نع دعب وهو كرك ا ا ل وعشت و امور طاش 10

 1 ان نو ريح عدا وعلا ىح كانه رسحلا اوفسن نادو هانا نيك رسال وعشت كل كانه يتحلل ا

 زاتجحاف 55 ةوعب انأفس نم ليها لو تسوعب ري لارنحلاب اذا كانه مه اين

 هما آم . 2 (١ 2 7 0 5 47 | ف 0 2

 هعق ومد ناقيرغلا كششاو هلاحروش | دئاقلاب طاتحاو نييذ رمال نفقا همك ردرب

0 7 
 ف اورسخو نويد 0 أرق باع

 0 «بتسسرومت © ا لا :] شيج ىلا مضنا ش كاجو نم 19129 راصتنالا كلذب تدوقف : ناكل كيج ىلا ميسا شا

 ةاحنلا هل تردف يدلاو لحجر ةنامث الثلا نع فشت

١ 10 / 721 1 5 
 4.

 اهيلع ايِك ولم امك اح ايناطبرب ةم وكح تنيعو ايجرويج يف

 ا ال رح هيغل كدع خلبو ٠ انيلوراك و عيتيساف ناكل لأ دعا
 يي

 يلد النيغو نيو ةشيسب فحق اروي ةداعتبا نما ىلع ناك و

 +130[ ”اناتس نم هدونجب اضيا افحاز تسوفيرب دئاقلا 3 تقولا

 رقاب مهو باف دل اسنلا اهتابح ىلع تاقلا نك مالا كتل نسر
 امجار لفق هتلزانل ءداق ناكنل دئاقا 0

 : 1 ازانو و:نوتسلراش نم لابما ةرشع دعب ىلع هكدا  ناكنل ا

 ناريؤب نيتي ح ةقلوم نوفا ني ثدحت ملو انافس ىلا ١ .لكيالا فكاعو نورك



 60119195: ةنش 2 0-- مسا ب

 ٠ لوايا ىلا
 ال كلو ند درعا يلكرالا نذل يح تك داع ةوالا كلك ين

 تسونبرب دئاقلإ كلذل برطضاف ٠ انافس حاتتفا يف ناكنل لارنجلا ةدغاسلل انيلوراك

 هنأ نيتس يد ناعاف ٠ بوببلا ةبيرق ةديدش حير تناك و ٠ ةنيدملا نع عافدلل بهأأتو

 ٠ لبقملا ءونلا نم نفسلا ةياقول هتيحالص مدعل اليوط ناكملا كلذ يف ءاقبلا هنكمي ال

 دكار ديلا راع: ىضتتو + ةنيدبلا اور ضاحو فلا ةتس' يفد دعو رسلا ىلا هدوتج لوف
 هئاقلا نم نيتس يد بلط لول د7١ يفو ٠ هلاجرب :ناكتل لصو نا لبق اموي رشع
 باستكا ديري ناك .هنا عقاولاو ةرواشملل موي ةئده هيلا اذه بلطف ميلستلا يزيلكتالا

 اوموادو راصحلا اوددش هيج ناكنل لصو الو ٠ هزكرم ةيوقنو ةدجن بلحل تقو
 مواد كلذ مغز ىلعو ء ارمظعم بارخلا كردا ىتح ةئيدلآ ىلع فئاذقلاو لبانقلا قآلطا .

 اوم اما نأ ن :اكنل ىلا راشاو راظنتالا نيتس يد لمف ٠ طاشن لكب مبعافد زيلكنالا
 0 / يف اودقعو + لوألا نمالا رد اف ابنع سدت اى 0 اموات ل

 يلاتلا مويلا حابص يف رجفلا قاثيتا دنع موجبلا ادي نا هيف اوررق ةروُدم سلجم يناثلا

 الا تاءاكتمالا نودنرالاو نزيك ريمإلا جاد ىحضلا دنعو
 مد لال ىلو ٠ ةثثاف ةلايب اوسفاد :يلكتالا كلدكو مهتوق لكب نكلو ةنظننم ريق
 دحأ يف اسنر ف ةيارو انيلوراك ةيار اوعفرو اودارا | نارلال دعانا ناك اني تظل
 2 مهنم :م يلوالا ر صنلا 0 انو لضف وود نوريثك طقس دقو تاعفنرملا

 00 كلذ ى اع ةدحاو ةعانس رمت مل هنا ريغ ٠ نيترم ةحلق يلا رسج تينَح

 حرج دقو ةظهاب ةراسخب باقعالا 0 راو نيدجلا اورحدو ذ 54 05
 ا لثفلاو راحدنالا د0 اطر هلا يحسالو# م رم نيتس يد
 6 ا راسكنالا راع ةقلَو

3-2 
 ىلا ا نم ى قمت نن ا 3 ربع ريد لع 5 اد



 مل © ةيحتلا يان لكلا خيرات 0
 انينينيي ظبي ب ية ةكدييطتتفلل

 نوتسلراش

 مههتينمأب اوزوفي وا مهرطو درك 00 ملو ع 1 دك

 د يل ا هن نسل يتلا اسنرف مهتفيلحو لالقتسالاو ةيرحلا ينعأ

 «ايلاخ شعو»ابيلعبتك ةينطولا ةنيزخلاو ةيلكلاب هتيديح تطقس سرفنوكلاو ٠ ركذت
 ةيبوؤرع ديعاوم ىوس نكت مل مهبتاورو قمرلا هب نودسي ام مهيدل نكي مل دونحلاو

 نا تنالرابلا ررق يتأاي امم حضتيف ةيلاتلا ةنسلا يف هلعف ىلع ارتلكنا تممص ينلا اما

 مه اهيف شيجلا ىلع دازي ناو يرحب يدنج فلا 8 لقني الوطسا اك ريما ىلا لسري

 برحلا تاقفنل ةيزيلكنا ةريل نويلم نيرشع غلبم دصراو ةيماظنلا دونجلا نم اهل
 هذه ءازا هلمع تارمعتسملا عيطتست اذام لقو نييك ريمالاو زيلكنالا ةلاح نيب لباقف

900 

 دقو 108 ةنس ن زم ركألا طفلا يفاتلفلو لاخشلا يف ةيبردنلا تاكرحلا نا 07
 لئاوا يفو٠ نيروحدم اودر مبتكلو يزرخويث ىلا زايتجالا نيترم زيكا

 ىلع لقي لوطساب تروبوين ءانيم 2 ئسنرفالا قئاَرن يد لاريمال"لس وز

 1 نوك مالا ناطق ٠ تا تنوكلا ةدابقتش يل

 داوم لأ زج يعلو لمعلا تنعم انضطتا ناك ناار .مهئافلح

 تلوتكلا مه ةؤودن نلجم نطنشاو حاوج ماعلا دئاقلا دقعلوايا ربش يفو ٠ لاتقلا

 هلمع يغني امو موجبلا قرط امسرو وبماشار

 ا ءاكنالا ىلوتسا دقو ٠ ةحداف ناكر ريمالا رئاسخ ت تناكف بونجلا يف اما

 * نوتسلراش ءانيم يف ةيزيلكنا ةيب رح نفس ةلع تسر طابش ١١ يفو٠ ابلك انيلوراك

 رورو شبج نم يدنج فقالا ةنقحأو ينك يرش ريسلا هاذا 3
 نم اءوديسيم ايناطيرب ةطاسل ةيبونجلا تالابالا لك عاضخا مهمودق نم ةياغلا تناكو



 4 هنو رحمت 0 0

 1_0 اا ا ا ا سل لاا اكتتاب 01-1 لالالا

 يذلا 56 لا 00 ل هاك بلا 9 0 انناق ناك 0 و 0

 هلا وتل و تلعزو ةيزيلكتالا ةوجلا تاوتف 27 رك رم الخال تعتاتإ نك

 تاماكحتسا نم احيردت برقتي ربش ةدم نك لارذحلا ىضماو ٠ ةيبونجلا ةبحلا نم

 تقفاو نيموي دعبو ناسين عباس يف اينيجرف نم ناكنل دئاقلل ةدحن تفاوو ٠ ناكر يمالا

 ذثدنعو ٠ ةنيدملا نم ةلبنق ىمرم دعب ىلع هب ىسرف تنقوبرا لاريمالا لوطسا حيرلا

 اليبسعافدلا ىلا,عاطتسا ام نوتسلراش نع عفاديب هنا باجاف ملسي نا ناكنل ئلا بلط

 1 اريك ريظإلا مفاد ةنكدتل ةاممو لكن _اهيلع .قيوضوب ةنيدملا هتنزصس ع
 0 دما ها ةضيفا, [اكشوب ةيلتشتلا ىلع اوبغراف يبتريخل كنق نا: مولا عبتوق
 ءايحا نوتسلراش ةيماح نم اوقبت نيذلاو رابا ١؟ يف كلذ ناكو زيلكنالا ديب بونجلا

 داو اهريغو اضيإ نون 0 طوقس نوتسلراش 0 بهمعو ٠ برح ىرسا اوعيتسا

 متلو انياب تع ىلع مهتدايس اورشنف زيلكنالا داع اهفصو لوطي عقاوم ةدع

 هال ود علا احلا فصت عم داوتلا نم هريغو: . نتي قفرتحلا داعإللف ىلا

 هن ٠ ندملا نم اولتحا ام ىلع ةظفاحملل شيجلا ةيقب عم سلاونروك دئاقلا كانه اوقباو

 .ناينلطو ضمن فقوملا كلذ جرح ةدش يفف ٠ بلغب ملف بعشلا اماوت ٍءاغ دالبلا نا '

 رتمس ساموط امهو ةديعب ةربش ازرحاو امهنطو لالقتسا ليبس يف ةبراحملل نارويغ :

 ال اال الب يتلا نسل اهعناطو يضن نانللا نويرآت سيسرفو ظ

 ىلع 1 نونملا عراق ايانملا قوس ىلا لوزنلل تبعتساو تحلستو تملا

 با سداس يفو : يح الب نر اوباذابقازت ولع نساوكلا ضا اضتنا الو زيلكتالا
 ةيماظنلا ريلكتالا دونج نم ةريبك ةقرفب رتمس ةدايق ناد بألا دونج نم ةقرف تقلا

 يفو ٠ رقبقتلا ىلع مهوربجاو 2 أوشطبف ةيومد ةعقومي أعم اومحتلاو كرك نه يف

 نويرام دْئاَقلا مادو ايدنج لذا د1 يللا ؟ اس وردتا نيهازم تايتبا ةمكول 00



 0 «  ةدحتملات ارالولا خيرات 0

 ل حا اما 5 اا 0511 212111 11 122212111 21 202722521727252 14702130 يي يب ةذذدكَل 10م لا

 قدمو 7 قي ىلا يتلا تح او 0 ا يلا تغاسن

 طخ هيلع عطقب نيا زك رمب اطيحم ١728١ ٍةنس نم فيرحلاو فيصلا ىلضف

 زيلكنالااعزا يف ةببرغ الاعفا نويرام لعفوىرخاةبجنم هقياضيوةبج نم لاضنالا

 ليزجلا ركشلاب لالقتسالا خيرات هل اهظفح

 نم ةريبك ةوق هعمو بون>لا يف ادئاق 3 داما دز نويسل اضل
 يبونحلا هد ىلا للي ١ ربَش لوا يفو + انيلوزاك تزن ربعو مهن نش

 عمجف الر ةفوم نم يلامشلا مسعل 0 ةبريلكنالا دونحلا دئاق نودور درول امأ

 نوتجاروحو نودلز اش نمةقرفب سلاوتروك دئاعلا اضيا ةيلأ مضناونادمأك ىف ه0 |

 ندم نع نق لا تاؤمرتلك يف رك رس اواجتت ريكس 01 ريمالا كلذكو

 0 0 امهدحأ يوب 6 مزعو اليم ١١

 5ع ا 5 ءاسم يف ندمك 00 ترا ىلعو٠ ءالظلا

 قيرطلا فصتنم يف ناقيرفلا ىقتلا حابصلا حال امو ٠ تنوم ريك 22
 يلق ديف ةعقوملل ناه 1 اعرشو ةثهدلا فقوم نيلارنحلا داك فتوف زردناس دنع

 انيجرف دونج نا ريغ ييتلاسو مهتاش نويد ؟ ريمالا روقب داك و ٠ برحلا 2 تراد

 مو ح اورجدو نيلكنالا دعاس شت .*::زابدالا 1ولوو (يتسلسااومو انا

 لجر فلالا ىلع فيني ام كرتعما كلذ يف : مهتراسخ تناك و رقيفتلا ى اع مهومغراو
 يهو انلوراك تك يام لاوس ىلا اورف ءايحا اوقنت نينا وس مدرجو نلت ف

 نك لقا وقينرخلا هت ريش راسكنالا كلن زم دئاقلا رسخفاليم ٠٠١ لاتقلاةحاسنع دعبت
 .حروج دعب لالقتسالا 8-5 دناق لضفا دعب وهو ا أَو حلا مولا تم اسف ةدانقلا

 نفق

 :لوولك ىلع ةدايسلا ىلا سلاونروك لارنجللا دامف
21 0 



 6 تك ا 8
 اك 3 50 اك »20111000000000

 ا لا نتلرات دئاقلا ىقتلا ٠ 0 ردا ةمقوم دعو

 تامحه دصل ىبب ملو ايمسل مهامش تنسف مصعملاب راوسلا ةطاحا مر طاحاف لوا

 اولا ايضو ةويفت لكت نيلهالا نيلكنالا لماعور د:هتقوقو :نويرام وتم دلتا

 لولا اوغاش انيلئولك ثرون ملا نا كلا مدعت ل 9 قي 2 مم ايي

 نست ىف * اي روس اة جلا ناك هك 070 يف طولراش

2 2 
 مسا رمل يبرغ د يذياكنالا 00 انا لجل تفوأا

2 

 7 ناك نييو ٠ حالسلا لمح ى ةددلو انمالا ءارغاو نييك ريمالا باهرال
- 

 لبنولو 5 دكا 33 د ل مهمجاه غيك 2-5 7 يف هدونج عم هم هماخ 8 0 1

 ةياهثالث 1 يت ف ادق دونسلا ب ءاقر 0 10 ب اوطاحا ف ماك

 نيرشلا يو »ِ نييك ا تلم لو رة يحد ا 3 5

 ةكيقا د 5 يك ثرو 0 تاوزغلا ا دكا با لود
 دع

0 

 ملو ا اقياكرشلا ىقذأ لا اكريما: ةيسشب.ةبلاما ةقثلا تطيب ءانالا كل يقوا

 قرولا ةلمع ىلا جاف برحلا تاقفنب مايقلل ةيبهذ وا ةيضف دوقن سرفنوكلا 4
 تنخا اهرودص ىلاوت مل نكلو ةيضفلاو ةيبهذلا دوقنلا ريظن اهدب لوا يف تلبق يتلا ٠
 . 2018 ةثالث ابنم ر ,الودلا 8 ليحل مل ام ةنس يف هنا ىتح طوقسلاب اهتميق' ظ

 تناك يتلا ةروكذملا قاروالا لوبق تضفر .امارض رانلا ارتاكنا ةموكح ديزت يكلو» ٠
 هاد لاطللا كءاسو درتتلانتاقل ةلؤاطنلا ةك ملا تتقوذ داللا ىغ دريك

 هو

 : مب
 زيي دوقتلا: نم بدل اء اوعضو نييك-ريمالا يلومتم نم هريغو سروم تربوا نا ر -

 يف ام لك نلذ تاينطولا ءاسنا كلذك و رامدل نم دالبلا ايشادو نمعلا عدي
 بجد هي وع و 5

 نبل زاتما ل هنا مدخلا نم 0 دو و مهماعطاو نيجاتحملا دما يف نوعس و"



 وب 2 وسلا 2 : ولأ 0

 ا 2 21 1 21 1 1 1 1 ا ا ا ا 0 ا 0 د حا
0 1 

 رصمو ربصع لك .يف و ا,عاص .فيظنلا»

 دالملا ماقاف نابسحلا ى 0 مل رمأ قار تح تعلشملاو بعْاتْلي كلت طاسو نئقو

 : 5 . . !(١ 3

 همد لاس يذدلاو ةريغلاو ةلاسلاب زال ىذا ولا 00 ا ك6 نا وهو اي
 ا

1 
 1 1 لا : 3 : : |

 و ١ ]م 1 1 1 1 ١ ١ د15 د 10 0 7 د
 سرعتوجلا امعييلع ه ءاقاث ةعاحشو ةلأاس اهييف اذنا لا ١01/17 ةئس سميد

82 ٠ , ١. 0 

 3 | .٠ 0 | | 0 4 : 5| ا . ا 0 1

 (انح ,*.بدع ةسغط ءاممد مامعل نع ن2 م هن فعت 3 0 | - حام 4ئن و )]!
 أل. 79 1 | ٠ _ ل 0 بق 9 4 3-8

6 

 رصو َّى ا ءابحولا دحا ة هنأ 0 ٠
 ب 1

 6 4 5 ع 3 0 3 ١ ئ -و 00 ُ 3 1 /
 و هع د

 530 |١ ! 1 ا ٠ 3 5 ءدأ 0 1 ١ .٠ 5 ١ | ب ١ .٠ 2 |.ةمثزأ» 5 د ٠ ا

 أ عئك 5 57 ي لو ب 0 0-0 0 نوجا ل ١ اسف امن مل مل رب رسب ً م مادبا ته ان فقل 7 لآ 8 5 - تب 4 ١ ا ؛289 اأو و ٠ غل الأ هد ع ه6 3 مس 1[ أ ١ دحر 3

 - مع اك ها نه دس 3 كك

 5 .٠ 5 - 0 . 1 ١ ٠ [١ 8 ١
| 3 

 نامغطل و 5 طمعا ىف حلو - 2 اطتسا 8 بسماسإ 2 كسعلا ة عز راداب تعالت 2 ئخرلا

 يي

0 , 

 هيي« كل كاان: 0 نع 2 نم ىو هلا بع ع هلا املا و كى يف يي ضركلا لا رما أوعفرو هن 00

 2100 10 ا ل ا ل كا وجا يوم 20 لسا 5 يو وي ديس
 هةر ةيحيل مد 5 نطساو عع همد>شحعل تصضوكقف .ن 1 وحد هماع تتلو اب

 ا ةنثاشلا لاعفالا كلت لثم 4 0 ا
١ 1 ١ 1 - 1 4 0 575 5 ٍِ 

 فو ٠ نسده هلا ع ل كش ود كس هما --- ةدايق هيلا تي ةباجاو
9 

 م 0 كلو اء هذد عصوو ديدحلا 1 رم ىلا لصو ١ ةَنَس زومك

 |ابف أمد ةعلقلا كلت الجت اع ةناكنالا هم 55 اًقفتم اكو ا. اك يما اي

 3 9 ىلع تاجا و لقو 3 ةرط ولا نارا مالا 1 مهاردلا نه غلبم هامل

 ئلا ةيماحلا قرف وهو ةعاقلا وحن نسده رب : يف يزيلكنالا لراس جا

 ءادص 3 حافك نود مه رطو و :يلكتالا كرديف كانحو انه ٍْإ

 عاتلا عما اا دوا ناج روجللا تنك د سلا دقوأ لوطا 91: لف
 هييهمي مج وس

 قمر ني ىرعلا ةقيثو دلونر ارا نيل |! رصاوا تناك ميلدبتلا | رماي روكا ظ

 مقالا



 22 فق 6 000 0 ني

 ل ىزا هن: ل 0 2

 لوبا ١ ليل: فصتنم دنعو ةبك ريمالا دودحلا جراخ عامتجالا ريصت نأ لف

 ثديدحلا ايذاحتو ٠ ورتسرفاه ةدلب نم نيليم وحن دعب ىلع هردناب عامتجاللدلونرا جرخ

 ىلع امغرا كلذ العفي يكلو ٠ ءاشخالاو ركنتلا ىلا ارطضا دقورجفلا قائننا ىلا

 ا 1 ل لات دلوترا انل ب هلام م زاق تاك ىرمألا دقن 0

 ظ اسوساج هنوكب ةداهش زرباف هقيفر اماو رورملل

 نيما لجر تيب يف نيئتخم راهنلا كلذ ةباحس هقيفرو نئاخلا دلونرا' ىضماو

 ابةيماحو ةعلقلا ملسي نإ دلونرا ىّصتراو ٠ ءيش لك امنا كامو ثمس ىعدي زياكنالل

 شيحلا يف دئاق ةيترو 2 ار اا ل كيك

 امم كلذ وخنو ابنوصح نك م ماو ابموسرو ةعاملا ةطبرخ دلونرا ىلا عد . يزيلكنالا

 زاهنلا كلذ لالخ 0 هيراوح 2 قاروالا كلت لك دلونرا 0 ٠ هتفرعم مهنا

 نم عالقالا ىلع اهتمغراف هردنا تلقا يتلا ةنيفسلا ىلع اهلبانق ةيكر يمألا ةيراقتلا تقلطا
 ررثلا ري نا رططات اهتم لف ةئيقنلا ىلا ءاج هتيم هرتيفا: متا نإ سف

 .نايك كالا درفاخم زاتحاف ٠ كروبوين هتبجوو ؛ ءادقالا | ىلع ايشم راسو ىرخالا ةبحلا نم

 دونح ةثالث كانه هفقوتساف اليم "5 .ةنبدملا نع دعد يتلا نسر غل اد نا ىلا الس

 90 ا اودشو هير اهودخاذ ريكا قاروالا ةعم أودجوفو هوُسَنقَو نيبك ل١
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 ا ل ا انور دلوترا اما. :لساك :ثرو : يف سميج لينؤلوكلا ىلا
 ةئيفسلا 22 ايراه رفق نسردنا ناح مسأ اللحين ناك يذلا همي دص ىلع ضقلا :

 2 يش نلبم ازا نك يق مرينا !مآو >>. ةادنلاب زاذو رس[ تلقا شل ةيولكلالا
 لوالا نير ووش يناب ُي وسلا ا هملع 0

 نا كلذو 3 0000 ف 2 كايجرلا ةعشأ تحال لوالا 6 تايظ ءايطدا يفو
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 اظن: ذك 1. تماقق, ناكريمالا ىلا امتليتزا نوظتتاونس-نسي ديم تاكا انا

 تعمس املف ٠ اسنرف نييو اهنيب ةمربملا كلت ريظن اك ريما عم ةيزاجت ةدهاعم دقع ارابج

 ٠١ يف ابرح اهيلع ترهشف ٠ ادنالوه ىلع اطخس تدقتاو اظيغ .تزيمت ارتلكبنا كلذ

 ريخلا 'كلذب ناك ذاديدج اودع اهئادعا:ىلا ارتلكتا تفاضا اذكهو * لوألا نود

 ( دئاوف موق دنع موق بئاصم ) لئاقلا لوق حصو اك ريمال

 اهو «©ي-

 تو عبأ هسا الغلا

 ( برحلا ةيام )
 تناك" يكسنحف ٠٠ اناث اطقم نيش الل ماع نم لوالا رطشلا ةجو ادب

 اك ةكبو ةازدنا نتع٠ دوحلل تتاوراالو“ ءاسك الو ماعط الف ادج ةئيس ةلاجب

 هو تكارت يناثلا نوناك ةرغ يفو ٠ دونحلا نم رمذتلا عزت ةيفاك 4 مل نطنشاو

 يودناعلا زحع الو 1 ايفل د اليف ا 0 نوتسروم 2 2 رم اهرب اناس

 يف مم 5 لو كعب ةدوعلا معاعي نأ ءاحر محم وا ءاهملا ب وجوب مهعانقا نع
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 :يدأملا ةموكسللا :ققوم تاءج ةنامذ جبت ذابأو مقرا دك باع عفو وك الملا

 ازيرح
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 رس لةقيرط ىلع يل يرنه روجاملا عم ىقفنا دق نظْنْساَو ناك و ينيلكنالا شيحلا يف :
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 ع يعل أ ل كانه قمناو ٠ رم دنحتاو كرويويت ىلا 0

 ' .ىلع دسقاف ة اف نك ده وما د ١ نأ ريغ

 وقح ل هن لوطا 0 للا هيلا تيجانا 557 رمل كلذ يعل 5 عيت 0



 9 0 ”رايالولا خيرات رك

 0م اعالي عاام ااا ااا ااا ااا ا يااا اا 11111111 ا ايام عا

 4 0 : 4 ا 5 :
 نالتحا دصعب راسو لوالا نونا 15 يف كوك ؤين 0 9 يددصح ةثامثتيو افلا تمم

 1 رك | 3 98 . : 0 12
 ةمض ووةموث لد اعب 8 علا 3 اخد يناثلا ا لتاواى 20 امميحح رد يناوم

 هيل يف ثيعبو
 لإ كلت 0 ناي

 | هر اظل ءافصال

 باص _8 9 حدب ص 25 يدم هةعضب كعب 6 ثاومس 52 5 اك رع ملل تيا ادرح ىقايف ها ا ا

 . 1 ١ 4 . 1 أ ١ 1 1 : 2 مه معا 2 1 54 . ١

 |! | 1 . 1 ام 3

 : رم
 .+إ 85 32 | 1ع 0 : 3 .

 0 . بن اووسل 279 ىلع اهحاز ناد يدلا ب تايفاال 34 1 ينصرف - لأ ىلا علمي نا تتر رود ويل

 كرويوين نم هلوطساب علقاو توشيرا يزيلكنالا لارنجلا رمالاب ملعف :٠ يدنج ىتئامو ١ أ د دي 4 ا 0 1 و 5 ع
 ديلا اع تانقذل عنتماف 2 دوز "ىلا ءاحتلالا ىلع.ىسترفالا لوطشالا معداو

 23 اءطصال بوصنملا خفل نم ةينأك دلونر 6 ادع 0 | ةدعاجسلا عاطقنال
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 يىدنح الا ةعم3 : © ناريحلا ثومس روب 2 لصو ناين روش ل 7

 5 قيسلا لمعاو اينيَخرت نادلب ىلع وا تديعاو دلونرا دونح ىلا اومضتا يزياك أ

 ةمحد سليف يضن رابا ينو : ىلوالا دلونرا ةامح يف نرحب ملامب رخاو الها باقر

 رضحف ٠ طقف مايا ةعبس ةدم مادو اينيجرفيذا رتلكنا تاوف' لَك داق تلوئرا -ىلوتت : 3 5 50 : + :

 00 و وراس هرج ادار 0 0 درول اهدعب

 ا أن وم ناك 0م انتيماح 5 دعب دل 06 ةعاو ا لتحاو اهيفدلو يتلا

 ىلع هاقلاف هب اذه هبرض : زيلكنالا طابض دحال هفيس ماس امل يذلا درايدل لينولوكلا

 ايلقلا ةيماح لاح ة قي كفل اهيلع قئتلا:ةزاخألا كات تا 1

 ىك ريمالا خيراتلا نم دلونرا مسا احم يربربلا لمعلا كلذف ةروك ذل
 5 مل ةنيدبا 0 5 هيسمللا ين أدح ة 0 6 يسر اناا كل ات يف

 يَ
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 2 ننحا ك 1 0000

 اذنكل ك5 3 9 للا كة

 دق ناك 0 ا 0 0 5 ا 7 ين 00 م 3

 لل ير ل وددلا جرب مث مل ىلع نيزك دلاقلا باف ٠ ندماك تابج ىلا ضنا

 او لبا عمتلا ةداقاوح ىلوف نيرغو يفرش نييليق ىلا ميمسق مث ةعاطتسالا

 يحاوض ىلا يناثلا نوناك لئاوا يف هلسرا يذلا نغروم لارنجلل يناثلا مسقلا ةدابق

 يابو حقملو نيلكنالل نيلاوملا بش دامحال انيلوراك ثوب ةيالو نم غربت رابط

 يف هدوجو نم اءوس اوشخ زيلكنالا نا ىتح ارهاب ازوف كانه زافف دنجتلا ىلع مهامحو

 0 هارق عريسا نوكرت لينولوكلا ىللا ارما: شيلاوتروك ..ردصاف ٠ عامصالا كلت

 2 هيكل وعلا نم حورخلا ىلع همغريو نغروم ةقرف قحسو وه اهدوقي ى ىلا ناسرغلا

 000 ا يزل زينو يف اصح ا ركارت هلاذختتاو مالا نغروم يرق
 مهو ةسامو فلا 0 ةبديلكنالا ناسرفلا ةقرف مهتمجأه يناثلا ا 8 ١

 00 0 ا كاوا مدا نغورم لاح ودك 71 زوما ند

 يتكون 9 ةدايقب ةيك ريمالا ناسرفلا ةقرفب اذا لاتقلا سيطو يمح انو٠

 ا. نييك ريمالا ةيلغب تناك و .يفصاعلا مانا نتللك متقرنف زيك الا لك

 ءدلاو يزيلكنالا رفو هرهقف يزيلكنالا نتارات عم روك ذملا نطنشاو زرابتو ارهاب ولاَ ١

 َكَتَتاَو يف ةيلكنالا رسخف“ + ميلو ب نق 5 الح ةنعط نم هده م لبست

 0 رة سو ةلذلا د ةياعسحو لايق ادن نيعسو طار 00

 نيماعو ةيفدنب ةيامنامتو امتاودا عم

 عمس املف ابوتاك رهن نم اليم نيثالث دعب ىلع هشيحب الزان ناكف سلاونروك اما
 نغروم ةقرف ةرخعوم كردي نا الما ربنلا:ىف هلاخير هم رخمو الاح نيت هشيج رابتكالاا
 .ىلوتو نغروم ىلا مضن اطناو هلاجرب عرسا ر ربخلاب امعب عمس يذلا نير 6 اقلا نا مث

 يذلا رغوه لارئحلا نيل دعوا هسفن .تقولا يفو ٠ "رقبقتلا يف : عرساو هسفنب ةدايقلا :



 م ريدووه عر يحاوذ ىلا ديجلا نم 2 ره د نئارنووك و ا كلت

 01 د« ةديككلا تايالولا خب 0

 0 0 نا 0 شحلا نم يتوسل ما ةدانق ناو

 ىاثلا نوناك 18 يف ابوتاك رهن ىلا نغروم ةقرف تغابو ٠ شيجلا يحناجب دحتي ثيح
 نيتعاس كلذ يو ٠ نئيحلا تام لك و :ىرسالا مس ةيلايشلا ةيسا

 ميخ دق ناكو نويكريمالا هزاتجا يذلا ريعملا ىلا يزيلكتالا شيجلا حا

 ىلع ةبلغلا لانيف ربنلا ربعي مث حابصلا ىنح كانه صبرتي نا سلاونروك ىاتراف مالظنا

 قفدتي رهنلا ناك حاصلا حال املف ادج ريزغ رطم ليللا يف رمبنا هنا ديب ٠ مارم لبسأ

 ىرخالا ةفضلا ىلا اوربع انكممكلذراص املو رويعلازيلكنالا عطتسي ملف فراج نافوطك

 نك دي رين ةيضاخم ىلا نشا

 تاكريمالا زاجل دقو ٠ كلما ةرسع قيرطلاو البم نوتس نيناكللا سا
 000 رز نم نوغرفن اوداك لهو يلا ىلااواصوم نيو 0

 كلذروبع اوعيطتسي مل مهنا ريغ تابك رم عصب مهوباسو ممترخءوم أومجادو زيلكنالا

 قاحللا نع اورخ انف ةرواجملا ماك الا نم ةرازغب هينا ةبكّسنملا هايملا نايفط ببسي رهنلا '|

 درك تس لدين ةضاخم ىلا نط ل ىلا لا 0 اكنالا امأ٠

 قاسلا ادتبا مث اليم 6 10 ةفاسملاو نيلباقتم ناثيجلا حتصاف ٠ كانه ربنلا اوريعو

 ىلا هشيجو ن 0- عاطاس ١ ل نيحبارلا 0 02

 بهذو نييك ريمالاب قاحللا ىباو ي 2 تلا هلشق نم رججصلا سلاوروق ل

 0 /| هشيحل

 هنا 1 ل ام وعن تادحن هتفاو ١» اينيجرأ 2 3 دئاقلا 3 يقي و ٠ 1 5 .٠ 2 7 "ذأ 7 5 9 عام 3 : 1

 يفد انيلوراك ترون د طاش 00 داعق .* موحبلا هلم تال ىلع ارداق راص 1



 تت برحلا 7 : + .اكتكك و 6

 ا

 ه١ 11111111111 اا و وي او 1 1111 111111111 11111 ية ب بيب ظلام  االا

 2 لينولو اوكلا لَه داق نعروم كلذب ص لق 6 الل ءانمأ وعد نردلا طشنو ةيوعتل

 ةيلكتالل املا يع ل ولو م لجر ةنامث دات 0 ه1 أوستن ةئاغال اضا تارحلا كان 2

2 
 مهونظف همث را 5-1 فلا 3 ةقر 2 مغير طب ١ اوعتلاف نوتلر ١ هو 10 ءاهنصت الل نير 58

 أ 0 هَ 1 4 1 ىأ|إ ا 8 2 8 ١

 1 ا |. - يا ب 71

 0 مج أ مح نهر تس الا اورساو مهنم اهب رق أواتمت هن ودعا
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 ممصت لحجر ةنامعبراو فالا ةعيرا ةشح ددع غلب ندرد  نسبح ىلا ايئيحرف ةقرف ةفاضاف

 0 لتحاو سوت 0 دروفلخ ىلع هشيحب فحزو ىلهامت الب لاتقلا ةحاس لوخدىأع

 ناكملا ق ناهيرفلا محتلاو 0 أ نأ متع ام يدلا ودعلا مودت رظتني تادو اهيف ايصخ

 00 0 ٠ ةاصاف ريغ أ مك ةديدش 0-0 ةعقومب نن 1 يدلا

 راك ولو اماكو ةيرذ يرفوف اوناك نيلكنالا نكلو اذنع سلاونروك شيخ قوي

 جهتوققرف مهماظتنا مدع نكلو ةمات مهيلع مهتلغتناكل زياكنالا ةبرد ناك رمال

 ,تقاف مهتراسخ نا ريغ لايما ةدع ةفاسم ءارولا ىلا مهوعجراو مييلع زياكنالا روظتساف

 در لا رذاعو مقرف اورداغ ةك ريمالا دوتحلا نم نوريتك و.ناكر يمآلا هيا

 ىلا هنن خلل واج لا نيزك كج صئانتق

 غلبف عجارتو ءاليخلاو حجبتلا اهءولم تاروشنم ردصاو ابجع نيلاوتر 9 هاك

 1 كك اينيجرف ىلا هنم علقاو نتنملو يف يرحب ة

 30 يف 3 ,:ياكتالا دونجلا تيقبو ٠ ةبالولا حراخ 30 دلوتزا ةدرطو عرس

 :يذ ل . ىلا 5 ا يف ةبوق ةقرفن اميقم ناك يذلا ندور درول ةذاق تحت

 نيزك امنيب نسلو ةملق ىلع تلوتنل هنم ةقرف تلسراو 5 سورا ثوس ىلا مدقتن

 ناكم يف هدنج بترو ندمك نم ةبرقم ىلع كركبوه ةمكا ىلا شيجلا ةيقبب مدقت
 ناسين"5 ىف دونجلا نم هيدل ام لكب فحر يذلا ندور 5 رظتن تربو بسانم

١ 
1 



 35 ذر ل1 82 م
 دس خا د20 هكا !تارالؤولا م2005

 3 مخ
 دكرمح و محم تحج عمم سوح م وع ع 05 01 ها 050ه 5 ا الا 00000 الا الأ ياتي زبد واو واو هوو 10000 دج موالاا

74 
 ١ 1 -. ١ 4 1! 5 2 ا 2 |١ ههو 14

 د ام ا كد اع دش اا
 تا ل2 وتس االول ةقطحو ريم زال روعلا 1 5 0 9 ل سل 6 2و يعحتل ن 4 ا مجاهو

 ا حاكم 5 ك1 ٍز ا ك0 1 كا
 زهييججس 2 لوو ببر 5 5- دأ ل وف عل 3 5 ملا فوغضلا ا 00 هته طوس ىلا ميطامض 2

 .٠ | ٠.٠
 .٠ -ا ب

 |١ ا ١ 8 "6 م11 ١ ع2 3 ا ١ ره 1 | 8 ده م 0 1 تك ١ ١ ١١ 1 ا ع لا 4 2 ؟ أ 5 0 4 |١
 0 6 دئ 39 5 مس رنردهجت 2 ل 539 ني رع 2 | ع 39 متع ا 0 ندور تلو

 تا ل ا ا ا 1 001 هدا ع ١ 3 , 1 ١
 ةب تلا 0 انيره كل | لحع أ سل 2 رمال 0 مح ةرارم 0 َى رم

 .٠ .٠  59 . 1ا 1 ا 5 ١ 3- | 3 7 5-5

 ىلا زد ريسا ولا ىلإ بمصدو را رساد د نذدماد ندور درول اذاو :

 نارنحلا هدمت 0 ةعذ وم دعب و ف ا دلما و نصرك 0

- 16 
 1 5 دع أ ١ كهعجاد

 4 ل م: يد يك
 تت( ند تلج 3 0 0 1 اذاو دم ل م < | 3 ءاعملا 5 هذ اط ملا 35 0 ع .دحنأ -- ةناضو ءاملا امنع ندع

 ءا م أ 000 © و 0 هيأ انج 10 4 5 7
 رز اضكمجلا 3 ميم رددقع 4 نع 2١ ماع أملاق مت دحنل يدص يغلب 0 ندؤر دروأب

 ةعلق نع زلت ؟نولا جار ف ميت داع 0 و حدو 2 ميل ١ قحافا ورق كر هلو ةعاقلا نع
1 

 اياضع اوللاو ىتناس نبع. اوردغق ناكر مالاءاما -1غرشلا وا اولا وعجرو 06

 دما ني حلل لع هيلا سس 1 ناك يتلا ةعطاقملا يف
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 6 7-2 ا ا ا

 ةذتكدكل :ةطتتتتكملت دنت م ا

 نيه د لركلاو تاما 3 همكحلا كلذ ن ندور ا هناا ا 9 0 الا ا

 امشحو ادرترب ا دفا اور رو ىف كاقملا دو روك ا

 زيلكتالا غلب املف غربخنازوا وحن فحزو يتناساجن نيرك لارنجلا كرت ب١ يفو 08 ا 0 0

 مهب قحلف غر ناروا نع اليم 18 دعب ىلع زنربس اوتيا لالتحا ىلا اوداع كلذ ءابن
 ثدحب مل ةنحاط ةك رعمرامغ ناقيرغلا ضاخو ٠ لوليا نماث يف مهوك رداو نويك ريمالا [ ع ةماعلا نه ومما 5 00 ٍ

 ” ضعب فرصت ءوس بنس مات رصن زارحا نيارك دقفو برحلا كلت يف اهنم الوه دشا

 يف دل 3 00 0 اروماغ هر 3 5 الب نيذل هلاعو

0 
 نع 6 9 6-0-6 +7 نيرلا رس نأ كدعبو* 38 قبلا 00 لو 2 و ٠

 مويلا يف دو ٠ ف اوعقو ةيامسمخو ةيامعس ىحرخو: ىلتك ني هنزاسح يضر لائقلا

 هدراطبو هلزا 3 نار ا 54 شبح نيارك هرث 07 رك 6 ا 0 ١ ومس عجارت يلاتلا

 550 لارذحلا ناك كلو دا يقود. نول اش 00 رمي نإ همرلاا ىتتا

 ةروح 2 قم ملو“ نلف ءاللخأ ىلع نا 500 كر 10 0 ةيلكقالا قياض

 ”ايداا املا 1 نانو نودلز اش "ىزبم اينبجرف يبونج تاعطاّقم لك قوم ةياكتالا

 لالقتسالا رح ةنان ناك ادكه 1١ةتس نوناكا ١ 5 يف ىل والاو زومت ١ 0 :ياكتالا

2 90 
 ايجرويج يفو انيل انيلو 1 ثوسو ْثر رود ىف.

 0 مو : يتلا اينبخر يف عضو تاموصحل لصاف دحلا ن يع ةدانق ذ دق تاموصخلا كلتل لصافلا دحلا ْنا ىلع 3

 ّض ا نارلان يف ماقتنالاب عرشو ا ١ ةلناسينيف سل 0 مق ا تاوقلا :

 ١ نهر 3 ار طف نا وَهَس ةهذمد هاو امدد ةميق و سميج ويف يتفص ى أع مق 0 ش

 ةلرانوتف قيد ملف هيلا أيئيجارف نع 3 اذدلا رما 34 و يذلا تايفال اما لانو نويام
 و ا و
 ا ا العا ياك رح فئارر ناك للا عاطعتل يف نمل كولا



 ١ فتح( 0 تابالو )| ا را

 اهتنيمل 1155 7 اذه 105 هل ااا ااا اا نا عا ااا يا تال

 2 + م ل او

 ظ _لابجلاىلا هرارفب مالا ذ هعوقو نم 1 كلا

 نسيح ربن ةفض ىلع زانم ىحاوتلا كلت «بوختو نيعتت اير متاأ

 سميج ةنيدم عئوم نع لاا ةينامث ةفاسم دعيت يتلا نرسنرد عل لصو ىدح ةيلامشلا

0 1 2 . . 
 ولأ هنم ناهذلا كي تاحت ىف هشيح ىفس نا نتنلذ يرنه ريسلا هيلا زعواو ٠ نون

 : 2 ا 2 31
 نك 5 دل نش ركل نطنشاو ةمحارم ,ىرسحلا ناك نلت نال 8 ةهلورسن كدووب

 ريغ ىدسرلا“: لكن هلا وا نأ عاشو“ يزيلكنالا شيحلا ةرخعومب قحلف تايفال
5 6 5 5 

 : شيحلا ةهتعيلط دوف ناد ىدلا ندبو لاراحل مج 9-0 لمد انو 28 سدأسش 2 0

 نا ترارك ب حلا مجابم وه امنا هنا ىارو هطلغ هل حضتا املف ز .اكنالا كر يمالا
52 

3 

 52 اح

 ٠ ٠ أ ا
 يعم اخ رد اوريع و لعد كلا .اكنالا ل ىد ا سس أو. أ رولا

6 

 7 ني

 نبلاونروك ىلا نتنلك, نم رماوالا تلضوكانهو ريالا عينزلا ىف كلوفرا 5 00

 هحرخم لرم لاما ةعضب دعب ىلع كو ريمي ف ةيبونحلا ةفضلا ل ءاحف مدعتلا موادي نا

 لسراو ٠ زياكنالا زك رم نع لايما ةينامث عبي اناكم اولتحاو هلاجرب تايفال مدقق

 30 3 9 ءوصخلا برض يف هرصاني نا هيلا بلطي نطنشاو ىلا كانه نم
 نيل للا ةضارك يد تنوكلا ةدايقن ةيسنزفا ةزايعالوصو ةعاس_ لت 00

 طخ اد وس رون ست 5 لوطسا طرأ ر ادا هنأ تاق تايشاف

 950- ن طنشاو 5 1 ةّسانلا اندم نم يحصب هر لا كالبف ةعجرلا

 لاك ةاكي 920 نيرا اهءوام ةرظن : بونحلا ىلا طناف ف قربش

 ناك ردا نا يديم رقاتنناك ىنلا لئاسرلا ببسب لابلا جعزنم راكفالا برطضم
 0-5 -و

 هتدرو انو 5 مبل تست ةض رف 2 204 57 دةمح ىلع بولو 99 درهما يا



 0 برحلا عاوز را 968

 ةحادخت سا مواد مل كيما عطتسي مل مح انمي ٍى 7 هشمح ءاكيذاح ا نأب اناا

 1 | 1 ل ا الا 0
 ين كتبايفراب ىعتلا ىدحخ هرددس هك نكح ساو ت برص ه> ىمرم 3 وين ن و عاقدلل

 7-2 د 7 كا ٠ 5 ا :

 ىلع لفت .ةنيفس 758 هنفس ددعو ىصرفالا را الا لضو نا 4 1 عرب ع

 حبصاف كروي رهن يف مالسب هتاسرم ىقلاو كيدساش ىلا يدنج فاللا ةعبرا وحن اهنتم

 7 ارحبو ارب ارصاحم شيلا

1 0 : 000 0 
 معا خيجلا ةيمس رث الأ ةرامعلا نم ىرخا عبس 4 ا *ىحمب ناد ريع ذأ | هوق 2-2 (

 0-3 لجال عفادملا لمحت ةلاقن نعس ر 0 قيلذأ يد تن رك ةداس ت ود ومد يف

 د و جيلا ى أ كةعسل يي ءاكتالا زها 3 لا ,فالأ لضَو 0 و 1 سماخ 5و

 ىلا تداعو ةبز ,ءاكنالا ن رهسلا#ةتاروجتق<ئواضوملاو يزياكنالا نيلوطسالا ثيل يخي

 3 واددعز ياكتالا نم 1 2 انيناكأو 1 رويد نويداحتالا طاتحا 0 نأ 58 ينوكزوبوين

 رفو 1 دعبو* ماج موحبلا نب 1 مهموصخ اورصا-و حاحلاب نوقتاو

 طورش تنود لوالا نيرثت يفو٠ مبموصخل اوماسي نا زياكنالا مزتلا رقبقتو موحهو

 اذعلا 7 ا ل عطاست رهظ دعب ةيناثلا ةعاسلا يفو ٠ تعقوو ميادتلا

 ا وطور كاربح 0 و! :يقلبلا اهل ياكوترا نينار ىلا

 يل مفلس يبست فاو واكتب 5 نم طايضلا 6 0 كانهو هنا هنأ وأ م زالو ضرامت

 نايا ملل سا طرج يد ركنا يدنج نيعبر 1 نالا
 35 امقدم 7 ه يلع نويكر يملا 0 5-5 رحب 2 43 هعل 1 ةنامثام اًضا ملشو

 يديم“ 5 اهريغو دوتحلا ةعتما الخ, اهنيدنع اهم 8003
 دام شيجلا زكرم حراب ل اوسر سرغنوكلا ىلا راصتنالا كلذ راخا لقثو

 ضوتوكلا دق امل يفو ٠ ءاسم ةرشاعلا ةعاسلا ايفلذالبف ىلا غلبف لوالا نيرشت
 ع ارتي حرا ع ومد * ءاضعالا نويع تفرذفا دم ام ا تتر



 20 ةدحتملا تابالولا عيت, ا
 000 ع ع مخ ذل 0

 " 6 ةالصلا ميدقتب راهنلا كلذ رهظ دعب اوفرضو نييرن د 0 يف نيلهالا

 دااتلا نب اس ىف 3 امنالا ىدصض-نرو ٠ ناطلش 5 قوف هناطاس يدلاو رصنلا هديب يدلا

 ارقم ارما اك ريمآ بعش نع ةيزيلكنالا ةطلنم عز ادع ذا

 نطنشاو اما-٠. رتسكنال تانكت ىلا ةيزيلكرالا جونجبلا تراس م
 3 ير رجوي ين 0 هك ورم ضل نييسنرفاو نيك 0 نم ظاتحملا رفاظلا شيحلاب

 دالب يف اما و ومحلاو ةر لااطو 7 ريخلا كلذ ايوروا بوعش تقات كدقو* نسده رهن

 اوناك نم مهنمف بعشلا اماو ردكملا ررخلا كلذل اظيغ اوزيمت هناوعاو كلا 00

 نسل فيرخلا نوضغ يفو 1 ل نم ميدمز انطاب نيرو رسم

 ثروت درول ىار ١الم"؟ ءاع راذا ٠ قس ٠ 0 تنالراسلا ءاضدا دّقع 3

 كلتنم الديتقل انف ٠ اوفعتساف ةموكحلا ةرادا ىلع دعب نيردلق اوس 1

 1 نو ٠ ءالسلا يف ةضار رو 3 رحال ة همحمو 00 م ةلايم هدب دح ةرازو ةرازولا

 وتلراك ياك ريسلا ىلا نتنلك .نم اك ريما يف ةيزيلكتإلا شويحبلا فاد
 0 كروبوينو نوثس اراش ةيلكتالا كس ىعست لق و“ ناك .ريمالل فا ناك يذلا 31

000 - 

 تعضصو نرحلا ل هداقتعال هموصخ ةعياضم وأ ةدراطم نطنشاو ءاشب ملو . ناك ريمالا

 تداك واع ١

 . عم ةضوافملل سيراب ىلا دلوصوا درشتر تنالرابلا دفوأ 10/87 ةنس فيص يفو

 تاضواغمل يبتنت نا لبقو ٠ حلصلا طورشب ابيف ةدحتملا تايالولا ييريغس 00 ' نيلكنرف 1

 هني 2 0 نينرول يرئهز و مادر دف نم سماد ذاج ارقي سراب كا يع 4

 ةساملا أ! دوئلا" وف اع ميقافتا مت نزلا نيوتن 2 يفد حلصلا تاضوافم يف اك رتشاو

 اكريما نع ةباينلاب سئرولو نيلكنرفو ياجو سمداو ارتاكنا نع ةباينلاب دلوصوا !معقوف.

 لودلا نيب ةكسر ةدهانا مونت مل دنا ريغ سرغنوكلا اهتبث ةيلاتلا ةثئنلا نم ناسين يف



 0-0 برحلا ة ةنأ 1 >) دطتلا م را

 1س 111111111111111 1 ا ا

 ايناسساو ا ءارفس دقع مويلا كلذ يفف ٠ 1787 ةنس ع ثلاث ىتح ةيراحتلا

 حلصلا طورش تعقو كانهو سيراب يف ارمنءوم ةدحتملا تايالولاو اسنرفو ايناطيربو

 1 تناقل:

 تايالولا لالقتساب مالا فارتعالا زاجيالاب يبف١ 74 ةنس ةدهاعم دونب مها اما
 رهن يقرش ةعقاولا ةبقالا يضارالا 00 0 فانا لا درر ضعأو : كلل

 نفسلل ةحالملا ةيرح حنمو“ تايالولا ىلا ةميظعلا تاريحبلا يبونجو يبسسملا

 ناك“ ال ايدو 00 تاريحبلاو يبسسم ره يف ةبك ل

 ا اللا نا دكا زرع وق ناين ايظوكس انوتا اذنك ناو رلكتالل اك
 سن رولات ذاع

 كروبوين ةئندم ىلخي ناب نوتلراك ياك ريسال رماوالا تردص ب [ لئاوا يفو

 ةبرراكنالا دوضتلا تكر' يناثلا نيرشن +5 يف مق ريش ةثالث'ةدم كلذل هل ئضأقا
 ال00 ل را كالت باعد قب ناقش نسون ابقاوالا باع قشن ميتراش قال

 يف اودباك نا دعب ةيرحلاو لالقتسالا ميعن يف اوعترو اودارا ام ناك ريمالل مت

 اا در ا كار اكدت راسنا ناضكلاو تاتش

 ملاعلا كلاخز ضراالا مما نيب ةدودعم ةدحتملا تان

 ٠ ةياغلل رثءوم ديشم ةنيدملا ىف ثدح 0 ةعسس هلاحرو نوتلر 17 باهذ دعبو

 ا هدقت مث :-ارث هرب و ةظر يررس ناموا امض عمج ن امتكاوو كلذ

 محراب دقو رث اتلا ةدشل هعومد ةفكفك دحا عطتس ملو . هعومد اقرا 00

 قللطناو ؛ هقارف ىلع انزنح اعم بعشلاو 'دونجلا يم لا عومدلا يراجم يف ارئاس

 مدقو ايفلداليف ىلع هقيرط يف حرعو .٠ امكئام سرفنوكلا ناك ثيح سيلوبأنا دل

 ناكقف هدي طخب ريرقتلا كلذ بتك و برحلا تاقفن نع امبسم اريرقت ةيلاما ةرئاذل



 0 1 1 دعت خيرات 0 ,

 ةذككت اة يي 500000000 ااا اة كئيب

 لك 0 "الاون ةياغب باسحلا كلذ 7 4485 ةققنلا عومجم ٠

 هتلاس ىلع نونثيو زوفلاب هنوئنببو هتاقالمل اهولعا حرخي ناك نطنشاو اهيفرم ةداب
 ةيشاناةل تاذثاث ةيلع نرش وراهزالاب هقترطخ شرط نك تايتغلا امني هتينطو

 ءانثلاو ركشلا

 يلو ةساح هول باب ميت 5 يفو

 لا رنحلا هناحأف ةمكا ليم الأ ال ماع 3 هتفيظو ملسو ةعباق ةمكحو يح روعشو

 ا لا اع ىنثاو هباطخ ىلع سرغنوكلا سيئر نلغم

 ننرف تنؤم يف هتيب ىلا ميركلا قداصلا ينطولاو ميظعلا دئاقلاو ميكحلا لجرلا كاذ

 تلت رمد اذلا لصقلا

 تت كاع و ني هلزجم دج

 [نس ةكين ةلاسب :لالقتسالا برحو ةرزرتلا لالخ ةلحشلا تانالولا لوكس

 سلجملا كلذ م اتلا املو٠ عوقولا كيشولا رطخلا وه ةمالا سلجم ه اتلا يف لجع يذلاو

 هالجمال ذوعب .ناكو ٠ ديفنتلاو ءارجالا ىلع ةوق الو هسسح ىلع ريياوسفال

 مل لواللاف ٠ نوغوشلا ةرادال ايلع ةوق رخالاو برحلا ةعب أتم تانداملا اميلوا : نارما

 . 0 : تقل 07 / ش
 رمأ يف سرغنوكلا نسا ملو٠ نطنشاو ىلا ملس يناثلاو طق هيلع لوصحلا نكمي ا

 نسحلا دصعلا ىفتخاو لكلا كشف ٠ يارلا يف ا ةمدكج ةاقأ ١



 ١ 2 داحتاو ىلاخم رتدع مسا اب

 د دي الوتساب

 نم" لضفا ةموكح ىلع لوصحلا ليبس يف ادابجو امادتها عيمجلا رثكا ناكو
 اا كا مل لالعتبا رمإ ف تحب ناكر هاف“ 0 نيماش قالا

 ينس نوضغ يف لجوالو فوخ الب ادنملا كلذب رهاج دقو ٠ دونبلاو نيبواسنر غلا

 سرغنوكلا ماما حرط 10ه ةنس هنا ىتح ٠ ةروثلا تمدقت يتلا تابارطضالاو لقالقلا

 00 ا 1 ني راوكلا نآ وش تارستسملا ولاعب ةينكر .نيضت هيو

 دالبلا نءعووش ريدي 1 وغم ٠ اهاشتنا ' نيك م حار مقا رعب ملف ةديدع ىرخا

 هناريغ هلارعانع ةيِضأ ان جاتلولا تناكو ٠ كلو رتل لل دلك نأ 3

 ةسأ دعاوق ىلع ابمايق ايف مدعل عايضلا نم ةطاحا ىلع يصيشتلا

 قرفتو ماسقنالا ةيشخ قاقلا يمئاد اوناك لب لالا يحاترم كاردالا ووذ ا
 هتمتاف فلاحتلا ماظن ترا هل لخلل نيع ١الال5 ةنس نآريزح ١١ ئفو*

 ةتس ةدم هناشب لادحلا لاطو ثحبلا طاسب ىلغ هحرطف ٠ 2 كلل 2-2

 000 ا . 0 ةشفانملا اواجاف ءيش 3 ال نع ىلجناو ريش

 ةريثك عاود كلانه ت 0 اة 0 ملك تمبتاف دالبلا نع 3

 نأك و سرغنوكلا يف تبوصتلل اهرك ذ راملا ةحئاللا تحرط اريخاو ينطولا داحتالل .

 قي للا رمالا عون اطلو تارصالا دي كان يناثلا نيرشت ١١ يف كلذ

 قرغتساف اهيلع ةقداصتملل ةدح ىلع ةيالو لك سلجم ىلا داحتالا داوم لاسرا كلذ دعب
 ا و نير ولاا نابع د كياولا ةسلا نم نازيزح رهش ىلا كلذ
 تايالولا مومع بساني امبسحب تيوسو الك ايف رظنلا ديعاف ةمج تافاضاو تاريوحتو

 كلل سمو خلا يفو . تابالو ينامت ناوت اعقو ١79/8 ةنس زومت > يفو»



 6 تع يوكل تاع 21 3

 حا ااا اة اذنتنِمفل 220000000000000

 ع1 يا امو يناثلا نيرشلا, ينو ٠ 1 ايجرويج باون اهعقو ةيلاتلا

 اهياون ددرتف دناليرام ىوس قبب ملو ريوالد باون اهعقو ةيلاتلا ةنسلا نم طابش يفو
 عضوو :روثلا ةايجل ترق دك هاو ماع راذا رش ىتح اهوعقوي ملو رمالا يف

 تشو مظنت دق ةديدحلا .ةموكحلا نوتسد ناك اهنراردا

 لا ةيطاركونب د تلاظتلا :ةنن يح ومو: ةدعتلا تايلر د ركع ا

 باحسنالا قح ءاقب عم تدحتا اهناف ٠ دعاوقلا نيتم نكي مل اهداحتا نا ريغ * ةلقتسم

 اة: موةرح يف فلاحتلا كلذبةطبتزماهنا عمقيالولكو كلذ تءاشتيإلاو ةبال اولا
 000 وكلا ةعيفوملا 57 يف ةيعيرشتلا ةوقلاو ةيذيفنتلا ةوقلا تصخ دقو

 ٠ ةعبس نم رثكا الو نييئان نم لقا ال ةيالو لك هيف لثمي يذلا ةمالا باون سلجم
 حلصلا دقعو برحلا ربشب ةقلعتم هتطاس ب ا ل نمر ا

 كيسوتابلا ءارفس لاسرإو ةيمتجالا :كودلا ءارغس لو قو ةيسراتلا ار ا

 نكي ملو ٠ ةيمومعلا كالمالا ىلع ةظفاحملاو دودحلا ىلع فالغتلا ةيوستو دوشنلا

 هنا امك ٠.ءارجالاو يكعتلا هرق هديب نييئرؤا ىلعاز مك ان تقولا: كلذ تس ا
 يضتقي ناك ءارجالا ةيعرم ةعيرشلا ريصت يكلو ايلعلا 00 نع دا رسل

 لييق دعبو٠ دحاو توص ةبالو لكل ناك عارتقالا يفو اهيلع تايالو عسن ةقداصم

 همادينا مدعو هتموميدت >حجرن : ىتح اناشو اعراب تانالولا نيب اا داز

 لجا اة فجلا روتسنلا قلع دئالبرام ةيالو ةقداضم هيف. تمت يذلا مويلا يفو

 دقو * مدح ءاظنلا بجومب ةساج دعو يلاتلا مويلا يف داع مث هتسلج سرغنوكلا

 ٠ يتلا ةضقانلا ةلدالا كلت لدا ةموكحلا يف زجعلا رئاما ةسلجا ةسلجلا كلت يف تربظ

 500 تطال نم رثك,ا:شسرتنوكلل ن 34 ملو ٠ لالقتسالا ربش نابا تئدح

 رطب 1 خف بيلا نياق يوك نم الدب تاءالرلا وع تردض ١



 ا 4 اي دو ل ل و منو م

 00 لا ةذدكتنل اذذنل درركأا عا و اا لا

 نيثالثو ةي ةينامث دن | تغلب 0 0 تاقفن نويد ءافو هلمع ةديدجلا لا ةيركسلا

 تايالولا ىلع حرتقا هنا وه هلمع سرقتوكلا ع عاطتسا ام لك و٠ تارالودلا نم انويلم

 ددرت اهضعبو ةبيرض تضرف تايالولا ضعبف ٠ نيدلا كلذ ءافوب لفكت ةبيرض ضرف
 ذيفنت اهتعاطتسا مدعو ةموكحلا فعض ذيل كلذ اق .- انا نسوعا

 تابارطضا تثدحف دونجلا تابترم عفد نع زجعلا كلذ ىلع دز ٠ سرغن “ا

 ا ةييرم تريد ياس انهو ةيدتحلا» فكر رتو جيقر فت ىلا: تفل نيغاتمو

 دال دال ىلا تناوب ثالث تادقتو ايت ادق ل يدل 0 ةنيوخلا هلا
 اهيف ىضوفلا ةدايسو تايالولا نيب داحتالا طابر مصف ىلع يشخ ىتح ةسعاتلا

 عاليما ىلع ننرف تنوم يف رصانخلا اودقعو ٠ ةينطولا ةريغلا ووذ رمالا ىفالتف

 نم ددعب هّتبب يف نطنشاو حروج عمتجا 1785 ةنس يفو ىلوالا ةموكحلا يف لتخلام
 كنلذ مقوف ةبلاتلا ةنسلا يف سيلوبانا يف رمتءوم دّقع حرتقاو ةسايسلا لاجر رابك

 نيت دي اوتلت عل 13/23 ةئتشا لولنا "ريش قو + :ناتحتسالا: يقوم جارتكالا

 تنفلا. مث ٠ ةيبنجالا تادراولا ىلع ةيك رمج ةفيرعت عضو ةل اسم يف اوشقانتو تايالو

 رئاش نعب اون رمتءوملا رضحي مل هنا امبو فلاحتلا داوم حالصا بوجوىلا باونلازاظنا

 ىلا رمتءوملا دمع لجعوي نا ررقتو ٠ رخا تقو ىلا كلذ يف ثحبلا لجأ تلال

 :ةففلا ماو لست : يكل تايالولا رئاس ىلع حاحلالا دازي ناو٠ ةيلاتلا ةنسلا نم رابا رهش ٠

 نا: ةلكأو لك يف يعبرشتلا سلجملا اعد سرغنوكلا كلذك و٠ بورضملا لجالا يف .
 رق سلبا دور الج ات تايالولا لك تكلا تلف رسولا كلذ نإ | نيبودنم لسا

 ناكو ايفلدالبف ِي مل عامتجا منت 1/81 ةنس راي رهش نم يالا 170

 تائقانملا ترادو ٠ عامتجالا كلذل اسيئر بختتاف اينيجرف ةيالو نيودنم دحا للا كاو
 ا انلارب نوحفا لقيح عقم ووك لما ربشلا نيرفصو عفاف ىلا ةمظتنم ر يو ةقيرط ىلع



 1 لقا 00000 تا عل 0

 ةثحامملا لا ىلا 0 ديدح روتسد فلءوي ناو انناج فلاحتلا دوني ىقلت نا قل

 تمتاف قباسلا ماظنلا حيلصتو حيقنت اهلا ضوف ةنحل باختنا نع ةحيتنلا ترفساو ةدم

 ناسحتسالاب لبوقف باونلا ىلع ابلامعا .ةضالخ تضرعو كوليا لئاوا يف ايبع هدا
 101108!00137- لا, فورعملا ةيساسالا ةدحتملا ا لولا عنا رش وه ةنحالا كلت هتنود ام 1

 هتروص لسرت نا ررقت هسفن تقولا يفو ٠ هدي طخب اينافاسن كاح سوو
 ه1 ادا ل ةيذلاو زك يف نرتب سول

 ةءرابعتسالا سرتتوكلا ناك ؛ايقلدالف ىف انهم دن ووتسنلا متر نال 0

 هرضحب ملو طاطحنالا تاك رد ىندا غلب دق ناكو كرويوي يف ةريخالا هتسلج ادقاع

 طوةسلا ىلا ةيرحلاب اوزاف هب يدلا فلاحتلا )| كلذ ىعادتو تارالو ينامت باوث ىوس

 ىتلا « ززوتارت »» ةيبرغلا تاعطاقملا ءاشقا وهنوت 5 < ذلاب ريدج رمأ مت هلالحنا لبقو

 تيكتكتكو ستسوشتاسمو كرويوينو اينيجرف تايالو ةدحتملا تايالولل اهنع تلخت
 ةليس زوم 1 اهيلع قدوصو تامطاقملا كلتلا عكسبلا ةعيرش ناس

 اي ا نيكل اينر ناكر يكشاس لال تولا وت ا
1 

 1 امر أم 5 ٠ رم لعجو 4 ةيلا تااةنسلا كف ص يف : ةديدحلا 4 هتفيظو عارم ه ماتسان ابل انرداسع

 ا تادلوش "أن نملفأ لا كر 5 تادف | ىدحلا لوحتت يلا وصفت ةعب رثلا 00-6

 بحب ةسادعنلا ناو ٠ ةفلاحتملا ىرونالا تأ ارالو لإ درع خولا مصنو سمخ نم 0 1 ىلا الو ا

 0 :لاو انأ»: نأ ام قناه 0 يهو 4 اهم كك 0 رسم كل اع ا 0 0 9 املاطبا

 لإ داحتاللا ولا 52 7 ديك د

 را هغيإ 1 5 ا 5 ا 5 ١ 5 0 هع م

 نيهست قل مسعنا ايوهضم ىئاع 0 3 روتسدلا دود 220 اما

 ' نييداحتالا دل تساربداف مسا نيلوالا ىلع قلطاف : نجبتسو 5
 : ل راصنا 6 نم اك يكبر أ )) نييذاحتالا 00 5 داق يتنأ م | نيرخالا



 رو لا 3+ اس نا

 كل ل سن ا وب 1

 1111 ا م11 1 11م1 م1111 11111111111111 با ه0 ا ااا

 ١ ب ١ : تاع للا ايي" 7
 ةيسايسلا 0 يف اعملض ناد يدلا نيلمهو نسدمو .ة:>و ن .] امل لوالا بزرحلا

 0 رادأ اذعلا» نم دعا تاىالول || ةم ود 2 ا”دسدكلا روتسدلا ىصتعمبو

 00000 ا سرع ودا تصح ىلو 216 هند اصفلاوةيديمدلا و ةسوارسلا 0ك ا 1 عا ركاب تمص لوالاف ةتتاحتلاو ةدعلاو ةصرختلا 1

 قتسزرير >>فوا سونف» ناوثلا نتلحمو «'تثشلا» مويشلا وأ ىروسلا يلطف

 لكلو ٠ تاونش تس ةدمل نومدخبو تانالولا سلاحم مهختنت لوالا سلحملا ءاضعاف

 نال ولا نعش مهختنيف باونلا سلحم ءاضعاامأو «٠ مويشلا س حم يف نا وضع ةنالو

 نيرخوكلا ءابم خلو طقف نيتتس ةنمل نومدخبو اتناكت ددع ىلا ةسنلاب تاون ةيالو ١

 البلل عئرشلا ل

 ةفئاطف نوبختنملا امأ١ تاونس عبرا ةدمل بختني سيئرل تلوخف ةيذيفنتلا ةوقلا اما

 ةبالو لكلو تابالولا بعش مهبختني ءالوهو نيبختنملا عمجمب نوقرعي لاجرلا نم

 ماعلا دئاقلا وهو نوناقلا 00 5 رقركلا تارارق 5------ 0 نا

 0 2 يراتكلا اذه نم سفاشلا مسفلا يفو ٠ ةيرحبلاو ةيربلا ةدحتملا تايالولا تاون

 دا اما انته أهد رس ىلا ةحاح الف تلقت ديو دودحو سيئر لا تادجاو ليصفت 1

 ىعءدت ابنم ىطوا #2 «تنرزل ةييرح » ايلعلا ةىكحلا تضتشلاق 3 ةاتتلا

 ةاضقلا يضاق وا ةلادعلا سيئر هلغشي ىلعالا يئاضتلا بصنملاو « تروك ريريفنا»

 اًمرج اوفرتقا اذإ'الا-ةايحلا ىدم مهصانم نولغشي نيتمكحملا نيتاه يف ةاضقلا لكو

 مهعاخ بجوي ٠



 مو ب نا 0 10

 انصب

 35 ةيالولا دوقو هةر ا َك ا تايضتقم نمو

 , .ةيالولا كللت :بسشلا قتلا قوفميلا ليت هلي نوكات_ ىرشا ىلا ةيالو نم بهذي نمو

 نك يمال :داخيالا ىلا ضخ تايالو ىلا اهلل رتتو ةنيدس تراهطاتما
 انلث ضر اذا روحتو.لدبت نوتسدلا دونبو +:ةيالوهلكل لوفكس يزور 3

 اولخدا كلذ بجومبو تايالولا سلاجم عابرا ةثالث هتبثو كلذ يف سرشوكلا

 ا ل ولا هيلا لذكت ي لا داوملا يف اهتهاروتسدلا ىلع احالصارشعتسخ

 باختتالا رما يف نوللا وا سنجلا ةاعارم مدعو هةسانسلا هلق نسوا ل

 ريما عوبر يف روتسدلا ءاول قفخ ةليوط تاثقانمو تالداحم دعب انكي

 ددنلا كلذ ذل دونب ىلع تايالو عست تقداص ىتح ١784 ةنس تءاج امف

 رمأ يف ةددرتم اينيجرف ةيالو تلازامو٠ هاضتقم ىلع ةديدج ةموكح ةماقال ةيافك

 طار 0 مامر اعلا نم هناك ندسامو ناسشاوا يساسالا روتسدلا ىلع ةقذادلا

 رايتخا ببسب لصح يذلاف الخلا يوس كلذك و ٠ اريخا هتلبق اهنا ريغ هيمواقم نم
 طومقا 90 ىف تااوضالا ةيرفكاب كلذ ررعتف ةلحتمل ةموكحلل ارك د ا

 نا ىلع ا ثرونو دنلبا دور يتبالو ئوسكل ]ذ :ضراع ملو ١ ابابا ني

 الوقف عداعا ىلوالاو ١785 ةنس يناثلا نيرشت ١١ يف لوبقلا ىلا تداع ةريجالا

 ىلغ ووتسدلا ناو داحتالا مئاعد كلذي تنبثق ٠ةيلاتلا ةنسلا نم را

 ةناث سس

 يناثلا نوناك نم ءاعبرالا 0 نيعت ساجملا يار قافتاو روتسدلا قوطنمل انفو
 د يارلا قفتمب هشلا ناكو ةديدجلا .ةيركسللا ال ١ لجال 1784 ةئس
 ٠ عيمجلا ة ةبحمو ةقث عوقوم ىعو ليثالا فرشلاكنآذ ذ لينل لها وه نم يف. ةملكلا

 تباصاسق نيرقتوكلا ءايؤعا روضحب باختتالا تاوصا تدع ناسين رهش لثاوا يفو



 6 انا لاب نوم 125
 اذدديلئييتتتتت ةذلل ذددتن الا 5 غ1 ا لا ذل

 ٠ةدحتلا هاا تانيالولا ا ةياينل 0 ناب ا 0 حروج 1

 - داع نع هنوربخي اباتك نطنشاو ىلا اولسرا روك ذملا رهشلا رشع عبار يفو
 قوفي امارتحاو الالجاو امارك ١ هقيرط يف فداصو كرويوين ىلا قلطناف ٠ ةسائرلا

 هتابقتسا ايفلداليف يفو ٠ نوتجروج يف ريقوتلاو ةلجتلاب هتلمقتسا دنالير امف ٠ فصولا
 اا تل عع يعول راما ةايضورؤاةيالولا ةموكحس لامر قنة

 يتنثا ذنم هوذهاش يذلا لطبلا مهتيءور دنع فصوي ال مبحرف ناكف قتنرت بعش اما

 قوف هل اوبصنف ةحارلاو عفنلاب مهيلع تداع يتلا ةعقوملا كلت رامغ اًضئاخ ةنس ةرشع

 اياوثاتايدترم تايتفلاّت مدقتوليمج رصن سوف هيلع . رمب نا اديتعزات يذلارسحلا

 هتقال ندملا نم اهريغو ثابازيلا يفو٠ هماما رهزلا نرثنو ديشانالاب هنلبقتساو ءاضيب

 تفتحا هب رم ناكم لك يفو بعشلا ومدقتمو ايلعلا بصانملا ووذ مبمدقتي ريهامجلا

 ةئصو نك ملقلا رصعب ءامتجا ةمالا
 38 ودنا ١) ءاافيع دال ناردا“ ابنع تاسغ ينل ةيروهمجلا خيرات ىدتبي انهو

 املا لا: ةيركشا ةدئالا ةمركسلا ضاقنا نلع تماقاوت نك رلا امئادبشو لاس

 . ةيدوهعج مظعا تحضاف ةليضفلاو ملعلا ابساربنو ٠ ءاخالاو ة لالا يرسل ل :
 رئاس اهيناج تبهرو ةراجتو ىنغو ةوطسو ةوق ضرالا كلامم رئاس تقافو رومعملا يف

 لالا د اسف + بوتشلا 00



 29.5 ( .حضتلا تايالولا خيرات 0 ١

 01 22222 2 22 222 222222222222222 22222222 يل

 ب طولا ةرودلا كا

. 3 3 

 ١/517 ةنس ىلا 1784 ةئس 50 0 3-2

 لوا بيصنتب ايمسر لافتحالا ىرج 1784 ماع ناسين ربش نم نيثلثلا مويلا يف

 يف ناك و ٠ ميظعلا دالبلا ررحم نطنشاو جيروج وهو ةدحتملا تابالولا ىلع سيئر
 كلذ نوذ تلاح هنا ريغ راذا ربش عبار يف ابلمع ءىدتبت ةديدجلا ةمرك معلا

 ناكل وهو كروي ويويل

 "نم نتسنفل يضاقلا هفاح دقو ٠ لاو عراش يف ةميدقلا كرمجلا ةيانب هبف 3 ذلا

 5 اومأق يتلا قرانا عراو تل يف ريهامحلا دال نع أما ٠ ةضور ملأ قمل كرويوين

 هنع ثدحف معميجلا ايحم ىلع ادب يذلا لماشلا حرفلاو تايراطبلا نم عفادملا قالطاو

 ءافوىروشلا احم ةعاق ىلا أوك 0 ٠ نعد نيكل ةأقح نم 2 ملا دعيو ٠ 3 ل

 ”يرارللا سمو جردشلا نيلجم يا .نيرظوكلانامنق متانلاددت ناك ١ سيفن باطخب

 ةمكح اهديربتل :يضتقل "ناك ةمج تابقع ةديدجلا 0 0

 00 راد قاور يف تمتف بيصنتلا ةلفح امأ٠ عناوملا ضعب



 0 اروبلا د 6

 م 5 18 0 م دوتسدلا يلع نفدشتل ةا : 3

 يف ةحالملا ةيرح ةنماض ١,78 ةنس ةدهاعمت 324 و ٠نودقتنو نور اكو ةيادملا نم

 نفسلا ريس اوضر اعف مهبولق دسحلا الم سنيلرواوين يف 52 نا ر 2

 يعييطلا يملا دولا كعلذ 2 تك يبرغلا مسقلا 5 5 0 0

 دولا ناك و٠ مهدحو ميل هيف ةحالملا قح ظفحي ناب >ب يلاتلابو مم راحت

 تابالولا ةموكحل دعب نكي ملو٠ ضيبلا نم نيرجاممل عم مئاد عازن يف هيتفض ىلع
 رادقملا اذهب تناك يتلا هتفيظو تابجاو مامتاب نطنشاو ادب املو٠ ةيلام ةنامض ةدحتمل

 لامعا انوضغيذ ترجح اق عيباسا ةدع ةدم شارفلا همزلا ضرم همهاد ةهرمو ةميظع

 ةموكحلا

 0 كلا يلز قدتاف * لؤاياربخ رشاع ىتح ايتسر ةموكحلا لمع ءىدتس حلو
 "000 نطتشاو نيف ةييرحلا ةرازوو ةيلاملا ةرازوو ةيتجالا رومالا ةرئاد ءانثنا لا

 اا اا تدلل اتكواشا تعقتاو 43 كبح ةتلاقللو قدك ون ةيناثللو نسم ل
 نظشاَو :اشناو ٠ نيرخا ةأضق ةتس هعم نيعتو ياج ناج ةاضق يضاق لوا نيعتو

 ثرون يتبالو لوبق نود ةلئاحلا باسالا تلازف ةفلتخم رئاودو تارازو احيردت

 ةنس يناثلا نيرشت يف هلوبق ىلوالا تنلعاف ٠ يساسالا روتسدلا دة انيلوراك

 ةيلاتلا ب الرب ىف ىرخالاو ا

 ا نم يانا نرناك ك ىتح هتاسلج سرغنوكلا ىلاو 1185 ةنس لولبا 19 يفو ْ

 ترا >7 رو ةيقرشلا تانالولا يف كلو نوضخغ 8ع نطنشاو لاحف ةيلاتلأ

 ا نق 1 دعب نطسوب كلل ماو اتاو يف كرؤنوين نم اوراسو

 تاومصاب هلبقتسا نطسوب ىلا غلب الو ٠ ماركذلا ةتاججلاب هلقتسك نيهامسلا ت تناك هب رم ظ

 ك1 ةكيدملا وعلو كلركناس مكءايعلا- ميما ةنيدلل زوبمج حابتبالا حيجضو فانيلا



 1 تسع 5 رع | دا هع 0 ردا

 تا ااا ااا ااا ااا اا 0 ععاععععخأ#171#131#111 7131514354# 454 4 ا

 ومس روي ىلأ هريس عبات ةددعتم رومأب 237 يف رظن نطسوي ف اعوسسا قرص نا

 اطاشنو ةحص ائاتمم درفتراه قيرطب كروبوين ىلا داع : نمو

 نم فرصتي فيك و لعفي اذام يف نطنشاو ريحت هتسائر نم ىلوالا ربشالا ي

 ةياب لثم اهوحنو ةيمسرلا تالب اتملاب صتخي امب دالبلا يف ىلعالا مك احلا 1 0

 يابو اهيلا وعدي نا بحي .نمو ميقي مئالو ةياو ربظي ةرم مك و مومعلا ماما ربظي ةلاح
 يلو 2-0-1 2 ملف ءامظعلاو ءاركللا قا ُي كادر ومالا سيمو ريغ بهاد بقل

 بغرب ال ةدحاولا ةبجلا نم وبف ٠ هونح وذحيي كل هلبق دخا ريطخلا به اذ

 نوكت نا ىرخالا ةمهنلا نم ءاسشي الو مهتظعو مبتتخفو كول ا

 نموا ىلا بلظُم ٠ .راخفلا يلاجتمو.دحملا رهاظم نم ةيلكلاب ايلا ا كلذ

 يف يرحب نأ بجي اذامو ليش اذه نم مهئاراب هودمب نا مهريغو نلبخد نير
 اماو ٠ ةمظعلاو ةيبالا يلاحم رابظا بوجوب 0 ناجاف.<ةيزوبمجلاةمرك- 11١

 ىاذلا ناعيا نقتان» هلاق انوا قالطالا لما ع <00

 [ليارق" نع اننبب نم لوزن .ابلك .رتسم- بقل قتح خلا اةمانف © ةلالجسا ٠ ه0

 سرتنؤكلا اماو :هيلر نطنتشتاو بتعاف ١ نيشرسلا ني ةطضوتمةلاس لا

 3 ولا سيئر يق ٠ ةتفيطظو ىلع “لدبام ئنونم ىلصاالا ك احلل شل 0
 طالب يف يرحت ينلاكلذه.شثا امو بد املاو تالافتحالا عيمج نا ررقت اذكهو«ةدحتمل

 : عسر ودحمن 1 نا .بحي ةيروبمحلا

 اغرن رفمو | ايسكو ناك يذلا نيدلا ذئنآ ةموكحلا لاي لشي ناكااب
 ا اهرط تومواو كامملا تالذ نتف ةكح ناري ياو

 نوي ولات وك ةروثلا :كلاقتن هيف امب ذطقو' علب يذلا ةموكحتلا نرذا كالا سال

 ىلع بعشلا يذلا نيدلا نا ةيثاث همآاتلا دنع سرفنوكلا ىلع نتلمه حرتقاو ٠ رالود

 2 يي



 ”٠طتشاو تروق ل دوعيو دونبلا ى يضار 1 يأخي نأ ر مراه لار رحل | م:تلاق» ةجدأت ظ

 0-3 ىاطولا رودلا» 526

 01 ل ا ىمات نأ بحي تايالولا امديكت يتلا تاعفنلاو ةموكحلا 121 سلا قاع لع اياك تق ”تاتلولا امك بلا تان ةيركحلا

 000000 1 برز ا عر يي روم وعلا يي ةساييلاب 2 اد” اوبر
 اهب رسأع لض ع ةمود ا هيامص سسجعل كزلدبو اهءا5و لمح : يد 2 هيمومعلا

 ءاوولا 02 اييلع لبس انهم 2 رمج سارص تصرفو عدلا

 5 ١ - 5 5 و 7 11 . 0 1 [| 1 ١

 كعيو٠ تاوتس رشع ةدمل ةمصاعلا امقلدالبق ةندم 2 نا ررعت كح تانفايم اكس

 : عة 3 6 تود و 22 1 ع اا ا 1
 000 وياهوأ ربل نم ىبرغلا بونحلا 5 هةعهداعم ءاذنإ كلذ لعد هل ةموكح ذآ توا

 .٠.طتشاو «ةعأق » تروق تدتسف ىعيم دوه 0 ترحلا حر تراد أ ا 6.٠ هك

 50000 57 وير ب ان ىلاعحو ل يي : م مدوم تيوب للا هلا هدف هد دخلا أامشلا ةءطاعم ةمص اهدا ناللا ا هي سنان 3

 لداص نا ريح أف 5 ع اهدوص ىاحش هرج أعلم كن ىلع اه) ا> رماطخم أس ا 0 0 ناكل . 1 ا صام مج يح ١ 1 2 21 عا كا

 دنحلا نم ةقر نم زاد ارزحلا لسراف . كانه ال ًاقوهح ىعد تءاح هبدنه قرخا

1 : 14 

 هتراسخ 06 و هلا“ د جا 3 دروؤ ني كعب هيرث ” ىثا بم لعق 0 ىعوطتم دوعب

 كلذ حرتفأف ةدجتتلا تايالو لا فا فرضم ءاشوأا قي ةاركلا رر , ا ةنسو

 نم هريغو نسرفح همواع امف ةمل املا ريزو تا و داحممالا قضهانتم

 0 الاال ةنس ذنم ةاقتسم ةعطاقم تناك دقو روتسدلا تنومرف تدختا ةنوآلا

 0 ةنالو ةرشع عبرا اهددع راصف تاالولا دادع 2 ابلويق ىرح طاش 14
 -ينبع ب

 فلا مدا غلبم كروبوين ةنيزخل تنومرف بعش م مقلق كرويونتل ةعبأت ا 5 تناك

 هنع ئلوألا ةرمأل ةدحتملا تايالولا 0 نموفنلا ءاصحأ - « أبنع 525 ءاَيل ل

 يآ
 ذا 2
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 5-0-5 يسح



 0 ل 1 كنان اال ولا 0 رأت را

 ههبس فلا نيرشعو ةعسنو كسلا نيل ةنالث 3 مث 0 3 غلبق |

 ةالا ذاغتتاع تارالولا ةحركش تكفل 55 أ لح نييزلاع ناقل بالغا قيل

 ةيييس لاولوا سداس ينن ]يهتم يف 3 مبعم عازتلا عوقو عنمل دوتبلا 5 م ل

 ةركيم لئاك موق قدلا نانتكاد 0 نم لتاقم يفلاب رياكتناس لارتحلا راس 11/41
 روف لابش خع ليم ة ةيام كعمل ا ىلا ي ىاثلا ديل 5 ين لصوف ٠ ةقلاحتملا

 حابص يفو ٠ وباهوا ةيالو نم 000 0-1 5 نالا فوعملا ناكملا يف لت مال

 قتل يفدرتي دونبلا نم جر لالا ىلع نشبام كاسر ا .مويلا
 ةعقومل ناقيرفلا محالتو ٠ دولا مو اومضنا لق |وناك قيمت 8 نم و لترات

 أورف نوفا و هش فصن رسخو ا 7 رش هلاحرو 000 52 ا اسكناب تلين 4 ةعبرم

 تايالولا رئاس يف عقو اوسا راسكنالا كلذ ريخل ناكف» نطتشاو ترا 0

 مطتسي علف :قطنشاو امأ “ تا ابل تماق ايفل اليف ىلا زانخالا تغلب الو

 رث انملا ةجيلب :ناقف :توكسلا هنكسب دعب مل ىتح.ةيضغ نأك رباركألا 003

 تاقو اديحم ارفظ هل ثينمتو نياك علا لارئحلا ثعمسش ةفرغلا ةده نم انه»» ' افاتغملا

 ىلع .ديزا نا :يفا بغار ينتكلا ةمزاللا تاهللعتلا ةيرخعلا رقوو 10 0

 سرتحاف دونبلا اهب انيراحي يتلا ةقيرطلا ملعت تنا ةئجاذملا نم سرتحا يهو ةملك كلذ

 هيبتا كلذ 5 مغر ىلعو ٠ هينذا يف نري ريدحتلا اذه ىدصو قاطناذ ةئجافملا نم

 ابيقثي نا هانيضوا يتلا ةتغابملاب ةكلبتلا ىلا هدونج يأ لحلا يدوكنملا كئلواب ىمر دْنف

 ىلع وج انو و يذلا لاجرلا كئلوا مدف هدالبل كلذ نع اباوج ىطعي هاسع اذامف

 كبلت نظناو قطنو« فمع قروطب لك تارطلاوا نيل 0 سا

 لو 5 + ناك فلا ربل د هرارسا ناك روض ويلا رتل للا تادكلا
 ادي

 د لاق“ ربل

 00 1 ل 8
 - 7 2 ١

 2( رك“

0 5 3 3 

 أ

 ىلا ك م لول |: مالكلا أ نع ن اعنشاو فقوت مك 5 ةق كسب ّك



 4 ينطولا امتنا رز مو

 تدمه قئافد عضب تركت لاعبو ةفرغلا هده ناردح جراخ عمسي ل لااحد نال

 فقا نا لق 50 ةعرس راخالا تيقلت ىننا» ةيدايتعالا هتمغنب لاقف هظيغ ةلعش

 لدعلا 0 ذاع وب .اكتاس لاونحلابى ع 0 226 و لإن حف . ليصافتلا ىلع

 هلينت ام لك لايسو ةفاتبا ىندا هل ربظا نا نود هليقتسا فوسف .* هارحم.ذخاب

 ريلكتتاس ةل اسم يف رظنتل سرغنوكلا ءاضعا نم ةنحل ىلا لك وو « ةلادعلا هابأ

 نياد :لادنحلا ىلا اهدانساو ةدايقلا نم هتلاقا نع اهئاحبا ترفساف

 مأع ةيالو ىلا "تلوحتف ةمسن فلا 7٠6 ذئنا يكتنك ةعطاقم ناكس ددع ناك و

 بختتتاو ةينأثلا ةرملل اسيئر نطنشأو باختنا ديعا ةنسلا كلت فرخ ذو 74| ٠

 دحتملا تاءالولا 3 ةيناثلا نطنشاو ةساثر ةدم لالخ 5-6 ٠ ةياينلل سمدا ناج

 لقدلعلا ن نم رحب 2 ةحدأس ْ قر وأ كيك 9 ةيمن ال لودلا عم ا اقالع ى و ادح ة هل 07

 ا لق 4 مل اك 2 امك رحشنا نعل 5 0 تأا رطقالا ,

 ءدالسلا نم ةيكلملا ءاغلاو كلملا سار عطق !محئاتن نم 8 يتلا ةروثلا يقفل

 ةدحتملا تاءالولا ىلا ةيروممحلا ةديدحلا اعف ع ارش تستحاوسنولااسرف اللا

 و هتفيظو ل زواجت ىل ةلددلا 37 0 نم 2 ةداقق ْنِم "6 نيحرم

3 , 
 3 سد : [ةةايموول ودع 0 : ةيلكتالا 55 نع قلم ان : :

 شفرف اننرف عم ةقلاحم هتموكح دقعت نا هيلا ناط دقق هتلود دايح نآعا زا

 نم كلذ بلطي هناب حقولا ريفسلا كلذ مهددبف ٠ اناتب كلذ هتموكح لاجرو نطنشاو
 لك ل 1 تاءالولا قئاستلا لطراعملا كدنلا ناك و.ةموكيبلا .هتضتر ذأ نيشلا
 اذاها !ةوفيعدم نأ يسرنالا ريفسلا ربخاو هفقوم يف تبث نطنشاو نأ ريغ ٠ رزا

 يشوف دنع نطو دماج اسنرف ةلود نم سلطو داب يكمل



 ث

 سوا بحقل تلاكلإلا ما حا
 503 0 اا 0100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2212 2 2 22 2 222 2 22 يي يي

 تفاحة ا ذا ني يي 5 ]0 ا جعزنا دقو
 ةيحراخلا رظان نيد قاسو مدق قع ةسفانملاو 4 "اثم تناك ىلوالا 5 ةيادب 0

 .: هطاقنلاو هيعاسم طاضلوخالا ةباكت وطاب زيت اصب لك ناك و 1 ا
 نص لادعا ايهذجا دقضاو») رخال داطب هروح نييتراايبسا لل نس ا

 اديوو ؛اغاسا :ذادت "فاللتخالا -ةرئاد: تعرشو-٠ :انابجت هلاغقا حبقو ةيامما بحشو

 دحل هتمكحب رمالا ىفالتب نطنشاو نا ال ولو 5 لاجرو نيريزولا نيب اديور
 نيدقتم اناك_اهبيلك :نال امهدحا طاقسا ناكمالا :يف نكي. ملو:٠.ىنقعلا "ىس راش
 يزيل نيو نقاتل كلذ لاز' انو استر نطبشاو:تاتسا امس امورك ا

 ةنسلا ىف هوذح اذحو ٠ لمعلا لزتعاو ١,794 ةنس هصنم نم نسرفج لاقتسا:ناىأا

 ا تيكتكنك .نم'تكلؤنفلواةرازولا ىف هعلتف نايا

 . ثدح مل ادج دالبلا تقلق 1754 ماع نم فيرخلاو فيصلا ياصف نوضغ يفو

 سرغتوكلا نا وهربخلا ليصفت د يكتفوبلا درمتب»روبثملارمالا وهواينافاسنب يبرغ يف

 ىلع ةظهاب ةيبرض تاونس ثالث يضم دنم ضرف ةموكحبا ةيلام نيت ىف

 كييف نين رفالا ريقتلا ىدغاذ :٠ ةدحتلا تانالولا ىف ةييرطشتبلا ةبعر ل01
 ع تايورشملا كلت ١ يف جرختست يتلا ةبجلا يف : نيلحال 53000 هركذ فل هل

 اب ةميكملا ىلع مهرثأ راثف هيلكس ذ ل ولولا عفد هدعو ا

 ةموكحلل ةعاطلاو ةنيكسلا ىلع هيف مهثحب اروشتم نطنشاو ردصاف ٠ حافكلل اودعتساو

 شيئرلا رمإاف ٠ مهورساو ةموكحلا يفظوم ىلع مهتارايع اوقلطا نا مهباوج ناكف

 راندامخال دونجلا نم فاك دعب ةنتفلا تبنم ناكم ىلا عارس الاب يل يرنه ل ارنجلا

 ناكم لا دونحلا تقاب امف ةعيرشلا قرم فد الا ىلا ءالسلا ةداعاو ةنثفلا |

 نوضقانملا اهب ماق يسب ةكو نطبت ةنتفلا كلت ت 900 قورتاكا قرف نيت هولا

0 
 و 7



 ١  00 07كك 2 - 0 8

 اة ظلال

 دوا 50 5 حرختست و نك امالا يف ددعلا يرفاو اوناك نيذلا داحتالل

 فيرخ يفف ٠ يميم لئابق داحتا لاطبأ نم نيو لارنجلا نكمت ءانثالا كلت يفو
 نلكتاس 1 ىلا غلب , الو“ يدنج فالا ةنالث هعمو دونبلا ةعطاقم لخد ١1/57 ةنس

 ةيالو نم يتنوك زميلو ىلا غلب نا ىلا مدقت مث ٠ يرفكر نصح هامس انصخ داش
 دفوا كانه نمو هتلالالش ىتح يموم رهن يف رخمو ٠ سنافيد نصح كانه داشو وياهأ

 ٠١ ةليلق لايما دعب ىلع ارمتءوم نيدقاع اوناك و ٠ حلصلا دونبلا ىلع ضرعن الوسر
 لازنلا اويلطو هوفلاخ ءامعزلا ةيقب نكلو ةملاسملا يف بغر لترتلتل ميعزلاف

 ةرسك رش مهرسك و دونبلا ىلع ب 7١ ١ يف فحزف رمالاب هربخاو نيو دئاقلا لوسر
 ىلا مهوءامعز ردانف ةحداف ةراسخ مهدبك و دليفسنو ةنيدم نالا هيف ةمئاقلا ناكملا يف

 ا

 بص ىلا يرفك ر نصح نم ةدتملا ةعقبلا هنمث اوعفدو نيرغاص حلصلا اوبلطو نيو

 كانه نم ةنيفس بكرف ٠ نيو لارنجلا اهب ماق ةمدخ رخا تناك كلتو» يميم رن

 ةريزج يف نفدو لوالا نوناك ربش يف قيرطلا يف.تانف ايفلداليف ىلا بهذيل

 ظ وكسب
 000011 1 الا ما لربنا افاطا رو هعمل كاراللولا د راسك تنحيف

 اداكلا را اديحف تانفوا ةنجتلا تاءالولا "نا يخت :فيزحللا ريش ىلا شعوب داكو

 | قل ادحرط قرثا مل نيتلوفلا قي ةدهامم تمرباو يوسف ىتنحلاب كالخلا هونت
 ارتلكنا ميلست ةدهاعملا كلت داوم نمو ٠ ادد !تلعاىاما طيقلا نكلو اكريمأ .

 لوح مل ةيئريلكنالا دّونحلا تناكو برغلا يف كالمالا نم اهتذوح يف دعب. ناك ام

 تايالولا نيبةلصافلا ذودحلا تعضو لوالا نيرشن ي فو" 11/55 ةنس كلذ متو ابتلتحم

 رهن يف ةحالملا ةيرح اك ريمال تنمتُم يتلا ايناسا عم ةيقافنا ع ناروتو ةدحتلا
 متل وياكم تع ًافاحجا رثكا تناك ةبراغملا دالب عم ةدهاعملا نا ىلع «يبسسم



 منوع # هدحتلازت طالما مم ' رك

 ةذكتتتتل لععالا 2.0 ا ةذذنلل 530-325

 ١ ا يضع ةيرانلا نم ناعرقلا 90 ليصفتو 0

 اوعاطتسا ام اهنوياسيو ةيراحتلا يلودلا كارم ىلع قوطمال ٠ لودلا تقفتاف

 قافتالاو ىضرلا متو اهنفسل مهضرعت مدع ءاقل مل ةيونس ةيزج يدءوت نا ىلع ءاعمج
 مهل عفدت ةيزجلات ماد ام طسوتملا رحبلا نوزواجتي ال ةيراغملا نأب ٠ ارتكنا نا ريغ

 سونايقوالا اولخدب نا ناصرقلا ىلا تحوا اسنرغب ررضلا قاحلا ىف ابنم ةمغر

 اضيا اك ريما ةراحتب ادج كلذ رضاف هيف رخمت يتلا نفسلا ىلع اوطسي و يكيتنالثالا

 مهرشل ءاقتا ةبراغملل ةيزج اضيا يه يدءوت نا ةدحتملا تايالولا ةموكح ترطضاف

 تمضنا ىتلا ةثلاثلا ةيالولا ىهو داحتالا ىلا ىسانت ةيالو تيضنا ١,797 ةنسؤ

 1 .: : كجلمتسالا دك هلا

 ىباف ةثلاثلا ةرمال ةسائرلا لوبق يف هيلع نوحاب مهريغو نطنشاو ءاقدصا عرشو

 3 لازتعا ىلا جايتحالا ةياغ يف  هتما 1 + ميظعلا لجرلا كلذ, ناك و انا

 | يعادولا هباطخ رشن 1757 ةنس لوليا يفف ٠ لامعالا ءانع نم ةحارلاو لاغشالا

 7 كارروردلاب يلد "كح ماكو رولا 0 اع بهذا ءايبا قم نار

 لك عرش لازتغالا ىلع نطنشاو مزع حاذب الو ٠ .ماقللا قبض الول هرعت انرب 00
 بزحلاو سمدا ناج نويداحتالا حشرف ةسائرلا بصنمل حشرم دادعاب نييزحلا نم

 د ايلا نا نسيب العلا 0 ٠ نسرفج ساموط حشر ضراعلا

 اسنرف ةيروبمج نم برقتلا اا 8 نيضراعملا بزح نإ وهو رخآ ببسل

 ها كان ب نك قيل ةردع | رتكتا نع داخل مهتيروبمج ةبير |هنال

 0 ل قولا حب جيجتلا تايالولا نأ ل ةال 056 ناكف

 نا تاوصالا ةيزثكا تباصإ دقلو ٠ تناك ايا ةينجا ,ةكلمم ةفلاحت نا اهل غوسي

 كلذو عير, دبئان .بنتنإف قيمرفج ةيرثك الا يف هدعبن 5و انيوبطمال
23 

 هه



 - « نسمدأ ناجح 0000 1 نا

 ةمركحلا يف ىسا 7 بد تكول 1 قف نا دو لاول اول

 506 جو ىلا و ل لغش هينأتو

 كلا للا ش

 ل 1١-١8 ةنس ىلا /١,51 ةنشش نم سمدا ناج 0-0

 ةيالو نم يرتنبرب ةدلب ىف ةدختملا تابالولا ىلع ىناثلا سيئرلا سمدا ناج دلو

 يدلا سمدا 0 000 ٠ 178ه .ماَع لوالا نيرشت ١5 يف ستسوشتأسم

 7 را هلال ع نورك نكتاو 146 ةمأاك ريما ىلا الكل

 اضيا افاكساو ةعس اذ احالفو هموق يف اهيجوو ناترويبلا ةسينك يف اسامش هوبا ناك.

 لغتشاو ٠ رمعلا نم نيرشغلا يف وهو امتداهش زرحاو درفراه ةيلك يف جرخن ل

 ةرهش لانو نطسوب يف نطوتسا مث ٠ اهيف غبنو ةعيرشلا سرد ىلالام مث ةدم مياعتلاب

 باقتو ٠ عافصالا كلت لك يف هيءار ىلع لوعب نم ربشا ادغ ىتح هتيص عاذو ةديعب ٠

 اريفس نيعت ةروثلا نم ةريخالا تاونسلا يف هنا ىلا هدالب همدخلا] ةديدع بصانم يف .

 تايالولا لالقتساب اهفارتعا دعب ابيلا ريفس لوا وهو و ايناطيربو ادنالوهتو اسنرف يف هتلودن :

 لغشف ٠ ةدحتملا تايالولا سيئر بئان بختنا 1/84 ةئس ارتثكنا نم داعالو ٠ ةدحتلا

 ل 6 لا نوعا بان ” نمو تاونس ينام ةدم زك رمل كلذ

 هصانت ةبوق تاذعل تناك ةماخرلا ةصنم هءوبت ل ::11995197ةنس راذآا: ريش عبار يق
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 مهمته ضبنتسو نيلعالا ريثب اسنرف ريفس ناك و ٠ رومالا رئاس يف هننكاعتو ءادعلا

 0000 ا داوكلا ءاضقاوا نسبا رلا نال ىا ريال ايس دكا اص هتلود عم اوبضتعي يكل

 نوعباشملا امنيب ٠ هل هتموكحن نيقلت بسحب ةفلاحم مارثال- ىعس :دايحلا ةمزالم ىلع

 رم دقو ارتلكنا عم ياج اهدقع يتلا ةدهاعملاب نوددني اوقفظ نييك. يمالا نم اسنرفل

 مرفأ :نيغسلا يطوا ولقا رقع عفو + .اهراق_نينلا> اح ةعاللاب نيمو

 يكرم نا كاك روز ذيك )را ةرديفلا .ةلقؤلل .ةيوزحل هين نيسلا نإ كالا
 ب , -: اوقف اسنرف يف اهويفس تعدتسا 1١
 ماس



 2 نزلا 5 ماج دنا الل مو
 500 50 ااا 5985 ذكدعتل

 ل لفن ركلا ا سيئرلا 0 ٠ برح تامدقم روما هذه تناكو

 نمو هل غوسمال يذلا اسرف ءارتفا ىلع جاجتحالا اهيف ررقتو ةيصوصخ ةساج يف مثتلي
 اشرف يف ناك يذلا ينكبت رتسملا ىلا. امضنيل لاشرام ناجو يراك تريلا اودفوا من

 لآ نكلو ةايدلل 82 ملاب ررمالاةناوقتلا جبوكح .ئدل هاعم' ةنالعلا ا
 اوبا اسنرف يف لحلاو دقعلا يوذ نا ىتح حابرلا جاردا تبهذ ةيماسلا م

 رالود نويلم عبر غلبم اسنرف ةنيزخل عفدت ناب دهعتت مك تناك اذا الا 1

 نكلاواهضايح نع عافدلل نييالم اهيدل اك ريما نا» هلوقبك اذ ىلع ينكبن رتسملا باجاف

 ا نااةمودمل ال ١ كي و نان تسلا 3 ىلع دساو كد. اهدنع نين:

 0 راق بوح ني ناك يال كلذ كغ اذأ ةاقلاو ىراكل كح ابنكلو الاخاتنرف

 11791 ماع فيرخو فيص .لالخ يف كلذ ىرجو

 شيجلا ميظنت ةمتت بوجو يف ارارق سرفنوكلا ردصا ةيلاتلا ةنسلا ةيادب يفو

 ةدالا ةداتلا نلوعلا هله وتيش عر قطو هتلزع اكتم قم نطنشاو روج وعلتساو

 1 اع كلا لوأ لارج روجأم نوت لحتتاو ٠ ةيكريمالا 0

 ( د1 رشد دم رح ردا نفس ني داق عراود تس ءانتبا بوجو اضيا سرغتوكلا

 0 رارسخل اقل ة..ةلود ايو ميتموكح خيب ةدهلطلا اوريتعاو .ةماوكيتلا رول را

 |1949 ةنس فيرخ ىف هايملا ىلا تلزناو تاعردملا ءانتبا متف ٠ بيصع مويل نوهاتي

 نادسوق ماق دقو ٠. اهنياخو ةيكريمالا ةزاجنلا ةدضاعم يف ةروكشم الامعا ترجاو
 عسأت يف هنا كلذو ٠ لاو رتل دل الج لدول تك ميسا ل ةغراذلا

 لقت تناك 0 رق ةعراد هتمجاه زيدناتسوءايميفهتمعرادب | رخامناكا اند طاق

 ةيلاتلا ةنسلا يفد . ابلع 505 ةيامعيرالاى اع فينب امتراحب ل اعفدم نيعبر'

 نقوسالا ايلا رشو ةناكمو ومس يف راصتنالا كلذ دازف ىرخا ةيسنرفا:ةجرام ْ



 ؟ ها/ 2 ةددفلا تارال ا ا راح

 ع الا 0 لل ا وا م 1111111 يي يي 3 م ع عع ع عساك

 دال سا يره لا ريمالا :نسيحت 0 000 مل

 ا تومو ايقلدالف لا يهد انف د ناك و ٠ ايورؤا#نئويج لضفا ي

 نكد نتلمه 0 نجلا كلذ يف هتواعي سيح لا ميظنت ىاع فراشي عيباسا سمخ ةدم

 تو نوم عنو ىلإ د مخاطر كانا ١ هنأب وظني ها

 022 ىنح ةيبرحلا سنام نعال لل 0 تبلل 7 0000 ا ىلع ةيلوءوسملا

 006 ةدحتملا تانالولا ريعس 1 نم دفوأاف ممم 0 مبل ير ا مب 0

 لباقي ئاق انن رف ىلا اريفس لرب نيسدا ىتيثرلا ناك !ذامضان يريسنا» و
 صرعلا كلت عدي ملف كلذب سمدا سيئرلا الاح يرمسناف ملعاف ٠.مارك الاو بيحرتلاب

 نفل ةلانسؤو طاش ١/8 2 ثعشذ :٠ ::امملاو بارخلا اهءارو رحب نرحل اهذد هنوعلا 8

 رفايق كلذ ىلع نيلحملا قداصف استرفيةرافتلا يرس تلا عشرا و
 ةموذ - ىدل 0077 ؤىرم ةنواغمل نيزخا نينئا سادللا دفوا مث نمو اسنرف ىلا اوت يرم.

 5 : 1 52 : يوما مارح
 ةيرورمحلا لوا لصنو ةفيظو داعت لق تربانوي ناوملاوهأن 2 كلو نروصع قو

 الاسف بنرحلا نم هدالمل ةدئاق رثكا هدم تايالولا 0 ملسلا ف هتمكح نيعب ىارو

 « ءارفس» غلف ادج نويلوبان هاب اي يذلا رمالا استرف دض 4 فلا نال

 يي 3 نضال بابسال قيرطلا يف اواطبا دقو 18٠٠ ةنس زاذا ةدختملا .تانالولا

 لولي يف ةدجادم ةثحاعم دفع نع تررعسأ لقو _ ةيماسلا# 0000 عمل ٠ ةلمأح

 ةيمحو همم 9 دقوا تأ ولأ معي دوي ملودأت تاقالع 1 0

برحلا ر ات لوو نا 1
 كتمسملا ! مماصلا ةنحأ م 7 دو 

 تاونا 11 مالا رايدل أ

 اره :يف هبحن.عرضق دقف نطتتثاو حروج امئاسعو 8 اا و لل لع انّ دادحيلا

2 



 اا غ0 اا

 يو اموب ضرم نا دعب ٠١55 ةنس يناثلا نوناك

 41 اونا عيمجلا ىدتراو ميركلا سيئرلاو ميظعلا لجرلا كلذ ىلع نجلا

 *ةينامزجلا: نييزتوللا ةسينك .ىلا 'افص سرتنوكلا ءاضعا 'لفاحلا همت ام يف ى ثم دقو
 كلرتشاو رجاحملا نم عمدلا ضافا انيب ات يل يرنه لارنجلا ميمحلا هقيدص هنبا ثيح

 ٠ اضيا هسفن نع ةالصلا ايوروا سئانك يف تسيقاو هيلع فسالاب ندمتمل لالا رث رئاس
 ٍنطولاو .ميكحلا عرتشملاو ميظعلادئاةلا» اياجسو لئاضف ىلع تربانوب ىنثا دقو

 مايا ةينامث ةدم هيلع دادحلاب رماو « رويغلا ةغيانلا

 رك ( وشو امو دن رقع نياثلا نرقلا اتا, تمدا_نسكولا "هدم" ثبتنا دق

 فان.دقو ةوطسو ةوق دادزت تناك ةيك ريمالا ةيرورمجلا ليبس يف تمات ينازل وعلا
 ةنس ءاصحا بسحو حونزلا هيف امب سفن نييالم ةسمخلا نع ٠ ةدنم اما

 تراضف 18+ ةنس ىف اما :نيعتسو ةسمخ اهنق ديرللا توبي ددع تاك |73

 هك ا و سيم ديكولا لاا انويلم نيرشعلا يب ةهزاحت تدازو ٠ ةثالتوكالسل

 ةعودم ءانب/ لي ةكسلا كلت .نوضغ ىقو دالبلل ايلعلا ةعيرشلاك .ىساسالا َنوزاَقلا هولا هحايترا

 سرغنوكلاماتلاو ٠ دالبلاةمصاع-تلعجو 10745 ةنس ةنس ذنم اهنانبب عرش يتلا نطنتشاو

 ذأ احتل الم ناكس جدع ناك و1 :٠+ ةبس لالا نوناك. ىف كوالا ةرال

 ةللن الا سن يس حوارتي

 ىلوتر ماكحالا ريان يقال :يارلا ديدس ةيلكلا :قنتم داحتالا بوتوؤلل اول

 مكي قلو 2 نسسدا 17 ةيشاح يف لمعت تناك قير رفتلا دب نكلو بصانمل
 كير ايكلوا بناجالا ا ا نو لاشرلا راد نع ياعم ا :

 : علل ورب صوم ولا مسوت 0 يا درطي نا سيئثرال حب ناك ايل

 يف رشني نم ىلع نجسلاو ةمارغلاب يضقتت ذاك يتلا « ةنتفلا وا بغشلا » ةعيرشو



 مس دع لا ع خيرا ا

 ك0 يااا ااا ااا اا 220000010010010 عا اا

 ٠ اهيعضاوو عئارشل 00 لإ كلت دص ماعلا قارا راق": ةمكحلا شارات ملكت

 نك كر ءاشو سمدا ناح نيبداحتالا بزح حشر ةسائرال حيبشرتلا تفو ناح الو ظ

 ررحاوهيرثذ الاب ناريخالا زافف“رب نور أهو نسر ,ةجحساموط يطارفوميدلا ب زحلا حشرو * 4

 نييةيواستمتاوص'الا#تناك امو 56 ينكبنو انوص 30 سمدأ لانو ان وص يس امهم لك 1 57 ا ْ : : 9

 2 5 : : ١
 15 1 0 | 6. ديو 280 2 .٠ ٠

 ةرادانييداحتالا بزح ىلوت نا دعبو سيئر بان رب :نوراهو اسيئر هب يدونف نسرفج

 0 : 7 مايق اهدعب هل دعي مل ةطقس طقس ةنس ١١ ةدم ماكحالا

 نوعب د يداحا لصللا

 شا5٠-4 ةنس ىلا 11+18 ةنس نم نسرفح ةسانز

 ١ درس للك 1147 اعز ابين ©. ىف انصرف ف نشرت اعل 00(

 : ةنسح تافص اذؤق ارويغ اينطو ناك نسرفجرتيب ليئولوكلا هابا نا ىوس هبسن نع ٠
  7"لا فلل يي كب الا سبت نعل ةسريت يي هسوزدر نسر

 د سرد ىلع بكنا مث نمو٠ ييرامو لوقكل» يف هسورد ىبناكلذ دعبو
 انا اا 0 1 امم ءاق.هقلم ريظنو :هتعاربو دن

 ةصيوع لكاشم .لحب اكسبنم قلك قولنا ١ا/ال“ ةنس سرغنوكلا لخدف هتيالو نع .

 اولا اا نيالا ياريم ايبا نا ونا سلجم نسرفج 26 ناكف



 : #0 نم رفح ةسالزا 2# 70د 0

 2222222 2 0 2222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ل ا ا ا 0000777 آةؤة 000ج
 دكحح

 0 .نددح
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 لايسلا هماق هطخ يذلا ةيرحلا رهش روشنم يف لضفلا عجرم هيلاو ةروثملا ديدسو .

 . ءامعزلا ةمدقم يف وه 3 لالقتساالا نير رح عر ترادو ةروثلا را تع املو !

 0 (ةرروا ىلا لكرإ اهيازوا تيحلا ضم و رخفلاب هل تنود الاعفا لعفو

 © هللا تايالولاو ابكلامم نيب ةيدوو ةيراج ”تانهاعم قيل سلا
 و

 مالتسال يعدتسا كانه نمو اسنرف ةموكح ىد# هتموكح لبق نم اريفس نيع كلذ
 تايالولا سي كنا فختتا 8 تحرك 0 200 ةهذدمد ةيحراخلا ةاارو نصت

 ةقيرط ءانثلاب خيزاتلا هل اهلظفحب يتلا هراثا نمو امل هباختنا مت ا١٠8 ةنسو ةدحتلا |

 ب



 قا نس هلع لا تايالولا خب 1

 بهاذملاو نايدالا يف ةاواسملاو ةيرحلاب ةيضاقلا ةنسلاو نالا ىتح ةيراحلا ةيرشعلا دوقنل

 ةيكاريمالا ةيروبسجلا ةيناثرو انيس ةةعماجو ةيرتلا 00.
 بزحلا نم اسانا ةموكحلاي ف ايلعلا بصانملا يف نسرفج نيلعو هبكس ظبي 07

 ةفد نا كلذ يف هتححو نيرتتسم هالعف همدقت نم امنيب اربج كلذ لعفو م

 لواو* دحاو بذزح نم نوفظوملاو ا ناك اذا عفنو ةيارد 2 رادت هات

 ةنححلا ةعيرشلاو ةيلخادلا بئارضلا ءاغلا نسرفج ةسائر ةدم يف سرفنوكلا هلمع |

 ةدم ىف ئرج ام مهاو ٠ ةفاحصلاو ةباطخلا ةيرح ةديقملا ةعيرشلاو بناجالاو وّمح

 أناس ين اي امك ىحاوتلا ةلاسمىلوالا

 ” .ىميم رول ردصم نم ةيبرغلا ةيلامشلاتامطاقملا ف طخاوسر 16 0

 ىو راقا تيلودت خرسس تنالد كك 3 5 كاع مو 5 ر 0

 ربال|يبرغخىلا ةعقاولا يضارالاوداحتالا ىلاتمضناو وباهواةيالوىلا طخلا كلذ يقر

 نغشم ةبالو نم امسقو نسنكسوو زوينلاو انايدنا تابالو نالا لمشت يهو موقرل

 نيغتو ابل ةنصاع سنسنف ةنيدم تلعجو « ةضطاقم» يروترا ااا 00 |

 يدر را ةيطلا م ايا كيلعتت تقولا كلو يفو !ميلع امك اح نسره يرنه لارنحل
 0 د ل - 2 ل يبرغلا ايجرويج مت نم دتمنأ يه 0-0

 ظ ةريصخلا يضارالا نم ركبا فلا ةئم ةحانم ةرياربلا نم اكرإ

 نا اينايسا ةلود نويلوبان مزلا 18٠١ ةنس يفف ٠ انايزول عايتبا مدقت امم مهاو

 مت انو * ةيلاملا اك ريما يف ابل ىتلا ةريسكلا ةعطاقملا كلت نعار 000

 ين هتلود ةطاس ديد 1 0 كل هلسرب 5 شبح زيبجتب عرش نويلوبانل كل

 برع تناك و +21 لذ ىلع هححتحا ةدحتملات ايالولا.ةموكح نكلو ١ ءاصالا ١١

 ةدأرأ اذا هليسن ضرتعتاةيلك ث ابوكص نأ نويلويان ىارف ابوروأ يف اسنرق ددهت جود



0 
 يع :
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 تت ( نسرفج ةيهار 1 57

 ةايزول حرطي نا اك ريما يف هتلود ريفسى لا زغواف ٠ برغلا يف ةيروطاربما ءاشنا

 - ٠ يفو ٠ ءارشلا 0 د ردح نا تمل نسل نس درا دل يقل

 قلل تايكلولا تعاتبأف ١يواسرفلا دمتعملا نيو اهني قافتالا من 14 هنبم ناشي

 د ك1 ادكعو رالوح فلا نيكل نيتئامو انويلم رشع دحا غلبمب انايرول ةعطاقم

 1-2 ونل اكلم عبرم 0 0 كلا ةحّمبلا
 اوانلا نين هعقدىلع قافتالا مث يدلا | ايرلاو طاسقالاو نمثلا ع 0 مآ ٠ ةدحيلا

 اراصتخا هر كذ انلفغاف

 لغشت امو٠ نسرفج ةسائر تقفار يتلا ثداوحلا مها نم دعي انايزول عايتباو

 ا ف رك مت 0و نينيلوأ ةطاعم عساي ايلنت 7 قم نالا اناس

 ناك و * يبسسم رهن يف ةحالملا ىلع عزانتلا لطب ديدحلا كالتمالا كلذبو انايزول

 نا دعب اسنرف ريفسل نتسنفل رتسملا لاق دقف٠ انايزول عايتباب اميظع نيبك ريمالا رورس
 انتايح يف هانرشاب لمع فرشا اذه نكلو اليوط انشع دقل» عيبملا كص عيقون امنا

 52106 ريمالا ةيراجتلانفسلا ىلع نوطسي طسوتملا رحبلا يف ناصرتلا لازامو

 ةيوئس ةسسرض تعضو « ايفا يلامش 7 ةيراغملا دالب نويقاي كم رثرملا تلا

 ةيرضلا كلت عضوي ءاليخلاو بجعلا مهذخا نم صخاو٠ ةيبوروالا بوعشلا 1

 لسرب داعيا 5 هم عجردقما ام لس اراب ايريجلاو شك ارم كولم

 نفسلا ىلع مهيدعي نك ناصرقلا ر ,أد عطقيو طسوتملا رحبلاى لا هترامعب رحبيل

 ةرامعلا كلت تراسف ٠ اهبوعش نمص وصالا كئلوا يتلا كلامما بداويو ةيك ريمالا
 ةسارا برغلا ارا ل لا ابار تساقأ انلدؤاتف ةعزادلا نا ريغ كارم لا كلل

 نام رقلأ نفس نفس نم الل نادقلا مقا لوضولا ةعرادلا تنزلق الق ٠ جربي ناطتفلا

 يي برق ىلا اهب قحلف يناوملا ىدحا ىلا تحلو همامإ نم تمزيناف اهدراطف



 ل 2 تايالو / 0 فلا

 ف0 غ0[ لاا د 22 0 1

 ع طايضلا ىلع اوضقو نويسايارطلا 00 0 كانه روحصب ةحرانلا تنظنذاف

 هيعشو فسوب كلما ا مهودبعتسا نورتخالاو اعون ولا ةاماعم أاوئسحاف - احبلاو

 رظنتتملا 76 حاجنلاو 5د رايلا ةمينغلا 20 7 علا

7 : 1 0 
 ةيل رغ ةعقبا رطب 02 رابلا ٍ ردم 3 ناطيقلا د 0 هيل أاتلا ا نم طاش َى دو

 0 0( ند اماامملا تن وث دوه رصم ّ 6 أ كك لوو هفوعح تباسو د ما تع ناك دقو هقول

 ةجرانلا ا ثيح 000 ءاقرم ف لص وو هر يعض هييعسل 002 نم عفا هناذ

 ىدحل رود "ل 0 2 امش رحبأ يت 2 ةئيعسلا 5 له ىو 6 رغلا 52 ةيسأ 2 افلداأيف

 اهورظني م !١ نينعالا 2 أاماف ٠ ل طلا ناصر هلا نم ا 0 اممنغ ينل نفييلا

 ٠ مالسب ءانمملا 0-3 امح نم مينظ ع مل منن فس قلل امرك وأ افرملا ةاخاد

 ةجراملا تناك ثيح ىلا نوعبسو ةعبرا مهددعو هلاجرب ا د لسنا مالظلا كلح الو

 قست رعلا عقادمو ل نم اودرخو ٠ م ةنيقس ىلا اوداعو مهدصق لح كلذو

 كح لتعي ملنكلو مياه ةعبرا مرح مهارو يود

 . سبارط ىلا هلوطساب لييرب رئسنموكلا_ لصو 164 ةنضانومس

 رث وب مل كلذ نكلو ٠ ودعلا نفس نم اددغ قرغاو م عادلا قط بلا ظ

 قليلا نم علخ 0 2 ا هنم د أ خا ١ وذ ا لا ل 03 27 5 فسوب كلاما

2 
 ةيلع ضو سوت قى 5 ا لصف 5-5 ميلو وا اودذوأذ * ف س 0 برح

 ريسو كلذ هعاذس دنع دماح برطف ٠ بوصغملا هشرع ةداعتسا يف هل أك ريما ةرصانم

 ند ن 8 مم راسف انانوب اندنح 8 ردع هيد رغلا دونحلا 0 م ةقرف يحلو :اصاقلا 0 ؤ

 فو“ ليم فلا ةقانم ةنيقرب_ ءأر دعص اوعطقو ١ مدمني رادا ١ ه يف ةيردنكسالا

 ناك ينل دوك ذل ف قيل كلا( يناوم ئدحل يجو نيريذ لكك 2 واصو ناين 2
3 



1 

 6-2 0 0 هةر

 لو لق ةنندملا ا عيب نام ركن امنوا ولا خرم اهولق

 انقل 7 مبأو ]وطسا نم مسق ةسأملا ةجاحلا ةعاس ىف لصو ن اك ريمالا ظح نسحع نمو

 اومحهو ءانمملا يفحراوبلا مهدعأست ةينانويلاو للا دونحلا - ةراحبلا نواعتن رك

 .٠ للا دقُح يف لئمؤت ةميظع هئادعا ةوق نا فسوي كمل ىار اماف - ةئيدملا ىلع
 7 ؟ 4

 0 ملا هب ليعف واحوك ره اخف تمرداو ةدارنلل داللل ماعلا 2 نيه لصنغلا
 انفي 8 |

 ل ةيدحلا 3 طيس وتملا محلا هأ هأم 1 أمرتحم موحألا ماع حبصأت ١ ملء ا نار
 اننيإ

 كلل قتيل رتملا ناو #0 2 الطب هنف كرعم هرتس كفاك

 هتعاطتساب تاك - هنا عم ن 00 مل رسل كاكف ا يلا + ثديتسم غلبم فاو

 ٠ يس عقد نودي مهثالطا

 م أ ل وهو إ , مومعلا نم تاع وعأ 0 نما ثدحو

 5 20 ةسائر ةدم تكشوا امل هنا 30320 ضفتو ٠ ةزر املأ ىف نءامه ردكسل 7

 يش لمان 4 ! نكي ملف وح اماو اب 7 ارا سم ةينأث حش ريس نر قار يبتنت

34 
 مهمل ى ل عسا عرش هن لم ى ا 0 طصنملا 2 1 يف ةيغرلا كد طز هحعيش رد

 3 5 2 2 7 ١
 رثسملا ةرناثلا 8 سرح 3 هدم ءارتنا دنع هنا المأ كرون ةيالو 3 اد 0 يل

 3 7-7-2 ا 58 0 56 : ١

 ترفضف هلامإ تااخو رب ىعاسم تطبحف هدصق هيلع دشقاو داصرملا رل َعَق 7 0

 ةصرفلا قر راصو 5 هيناما 0 كد يدلا متاحه * م 2 لوعو ةسيفن "
 ا

 شع يداحلا حاص كرويوين ةنيدمل ةلئاقملا نكامو ةدلب ىف هب ىقتلا نأ ىلا هتزرايل

 رد هل كتف كم أم نا هتناحأ ن 2 عنتماف هتررام : 38 ١ 14 زومت نم

 | ءالبتق هادرأو

 خروج نخيتتاو طاطا ةصنمل نسرقح ناختنا ديعا 184 ةنس شرخ يف



 8-5 ع(« ةةدعقلا ءاضلولا خيرات ع

 نارتو ةمضاعلاب لا: كج يذلا نوك دما رب نم السن ني سس كى ا
 تايالولا . ىلا. لح: هتدم تبتثا: امو. سيئر. تانك هتدم ةيانئلا خويشلا سحب ١

 ا داشم رصق يف نطق ناكإ ينغ يدنالر 1 لو قصتلا مث نمو ةيبرغنا

 ىعس هنا كلذو ٠ هدالب ءانهو ماس كد ةحيبلا ةمارح 2 كانهو وباهوا 0 يف

 قيضانعالا نم اهماسيو كيسكملا ذالنإ و اع لمحي كل لاجرلا نم رفا ودل شييحت يف

 هسكفن ميعير 0 تانالولا نع 2 بوذحلا 285 ارالو نم اضع لصتب مل نمو

 هتريقع عفري كلذ دعبو٠ « ةيبونجلا ةيبرغلا ةيروطاربمالا ىلع اماجب امك اح « رتيتك د»

 همالخلا كلو. نيتنس ةدم لمعلا كلذ قلغانئا.رمتساو ةبحتملا تارا

 هدونخ مش ديدشلةيك ريمالا دونحتلانمةريتك فتحتي رمافنسيئرلا.هرما ملك ل

 ىلا اروفخم اهنم لسراو امابالا ىف ١ 6 ال ةئس طابش يا هيعاسم داسفاو

 6 داك مدع بسب هيلعت كي مل 82 0 همك أخم تارح :ْثيِح قي ظ

 . داع تاونس ةدع ةدم هئافتخا دعبو راعتسم مساب دالنلا نم بره مث نمو يلاهثالا|

 ةلاحبو درفنم ناكم يف هبحن ىضق دقو البوط رمعو ةاماحملا نف ىطاعتو كرويوين ىلا

 عقذملا رقفلا

 مب لضاوتما خاعزنالا ةلاح' ىف مالا تناك ةيفاثلا سرت 00010 0
 انرفو ارتلكنا تناكو ٠ ةيك 7 ةيراحتلا' نفسلا يرنكنالا لوتس تان

 ةيبلجالا دالبلا عم اهتراحت عفانم ةيناثلا ىلوالا مرحت تدر ل

 لاكو للاب نولوا اهلياتف اسارف عم رحت ل دالبلا نيش. لع روطت ا للا

 ةحئار تناك يتلا اك ويمأ م ةراحتل ميظع ر ريق أو لاو ه اصخلا كلذ: نع ا اليكي

 ابوروا يف اد

 ؛نامت ملو::« زاصحلا ةلاج' ىف اسنزف ىناوم لك نا.ارتاكنا تررق 187 ةنسو



5 
4 
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 : 1 دي
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 ب 1:خرس و فح هسا وو كن ما

 ا 0-5 0 ف 3 وتلا :
 لعش 2 ىتلا ةيد زيمالا نعسلا 5غ رجحت تعرشش ٠ ىرخالا لون امس كلذ

 1 ا م6 : *[ . لك ' ملا ا 3 . 00 1 0 7 0 ع ٠
 لب هريص ا>عم نكت مل أملك رق 1 نا ىلع برح ةم.ضعل ةيسن رفأ قارْم ىلا احس

 1 ا 3 5 98 د . 0 : 3 5 نادل
 ثرداأوب ناعا ةنسلا كلت نم يناثلا نير ةو٠ك ادد اهئاسح تءاش ارتلكنا نا

 يي
+ 

 ”0 1 ع تالشلا ك نيالا ىفدلا تردفف اضرار ماسم ةناكجوللا رددنلا للا دوي

 تمدح ةيلاتلا ةنسلا نم يناثلا نوناك يفو ٠ ةيزياكنالا نع الضف ةيسنرفالا جراوبلا

 لودلا قوفح ةمرح 2 ةقراخ امان ةيسن رفالا 0 اسال عم ةراحتلا متمبارتاكنا

 كللاملا ةردااس نم رد 2 ةدحنملا تايالولاب ررط كلذ بسس ٌقدحلف . ىرخاألا

 201 عاج رمح ةملعوم ا ةئر صل س5 ملا تانالولا ة ةراحت , 26

 برح هناذر 3 هنأ وه لا ليصفتو 2 0 : ومكل /! يفو هلق 1 يبل 0 تاّكآَز ةدرددجح

 ودلا نةس عتمي اماظن نس بق 0 يناثلا جروج كالا اك دو
 عم برحي ةكبتشم ىرخا دالب ةيا وا ةينر مالا تارمعتسملا عم راجتالا نم 1

 ترج دقو ٠ اصوصخ ةيك ريمالا ةراحتلا 3 4 امداه ماظنلا كلذ لن 0

 000 قو موب لال للحي ةرئاجلا ةشو 0 لع ني
 ظنلا كذا رتاكنا تروح اشورو ايناطيرب ندب ةدهاعم تمربا 1١48١١ ةنس ناريزح

 58 +7 ةنس ع اصوصخ اك ريما ةراحتلو امومع ةراحتأل عفن 0 ناكف روك ذل

 اللا لل ل اما يدع ةيقيحلا اةالالا ىف ةيستملا تارالولا ةراحن ' تداز5 لآ

 كلذ نم اظيغ تزيمنق . لدعملا كلذ 2 ا امشيب . البق

 فلاسلا ماظنلا:بجومب لمعلا كلطت 160 ةنس اهترازو تماقف ٠ يراحتلا لازؤنالا

 اورسا ةاسدر هرم طالت نزع ةلادعلاب ةبراش حروج كألملا يي اك ماكل د

 ااا ل نع ف كليو دادشسا لكب روحتلابكلو نفا ةيضاتم دال ١
 يف اميلظع ىذا تقحلاو ٠ ايناساو اسنرفق اوسا يف ةراجتلا نم ةدحتملا تانالؤلا



 مك «  ةدحتملا 1 ::رأ

 أبتارداص

 31 م ذا هلط تولثا ىتح نشل دادشمالاو حضانلا ملطلا كلذ انك 0
 ؛ اهدا ىتلا هيناما حورص مدهو لمعلل طشانلا ةلحإملا تانالولا 2 يعأسم

 1 ا ىلع تممص اهنا كلذو ليزحلا ءانعلاو لصاوتملا داهتجالا

 ةيسنج ةباب الو نونطقي كلامملا ةبا ىف ةربع.الو ةايحلا ىدم أ ا

 املا نفسلا باكرو ةراحب 0-0 ضرع يف !منفس ترشن هياعو نوسنحتي
 ذصقلاو .٠ اهدالب ىلا هتقاتساو هيلع "تشق انركت/ ةنركد كينعا 031

 اوالا
: 1 0 ِ 

 نطو دودج ود أوؤرع ا نيَدْلا د رغم ل نيدنلربالا ةرحأرم ميو كلد يي يلو

 + ان انخوو تافازز هيلا اورجاه هافّرلاو ءانبلا ثاتسا مهل رفويو ةقاطم ةنرخ مل

 لش قدفلا :قتززو رمالا روغ رسل تردانف ترحئابلا رات” فارم هس 0 ا

 5 ةئيفس لخدب نم ءأ رح نحسلا 0 ماظنلا كلذ نس 5 نعذ ٠ هعاستأ

 يف ةمدخلا ىلا نوقاسي اوناك ةروكذملا ةيزيلكناالا نذسلا بلع نس ا

 ينم ةيراض ةزاحسلا نم اهتتزاوب الما كوست ارتكلا متي كل 0 ا

 ةيك ريمالا ةمالا ماقا رخا ارما مراغملا كلت لك ىلا تفاضاو ٠ هوحنو يلودلا 8
 و اهنيفاوو ءأعمج

 5 ريالا 0 000 0 5 0 27 0 1 0 1 20 0

 ”راكدصا ريظمي ةكريمألا ةجرالا اولخدو ةغرادلا وفظوم كس 0 0 0
 ل 0 6 مالا نوراب رودنموكلا نم اوبلط نا اوثبل ام
 201 لاتقلل هتجراب دعب عرشو كلذ مييلع يك ريمالا ركناف ٠ نيقب 1 ازيلكنا لقت

 ةيزيلكنالا ةعرادلا,تقلظا مهتجراب عفادم نييك.ريمالا ةراحبلا يدبا سمالن نا لب
 ش 5 ظ
 11 35 ظ

 مو 39

 عال ا

0 9 0 , 



 ل( نسرفج ةياكو دز - 3-58
 دعا ةذنلَل

 3 000 ىلع يلكتالا شب ميلا 1 1 0 افقادم

 اراك هومك احف ارزاغ ايزيلكنا ناك عبارلاو ةعبتلا ىبك ريما مهنوك .ىلع مهنم ةثالث

 هل اهنكلو ةيك ريمالا ةجرابلا 1 ارقكت 00 تدعو دقو٠ انش توما, هيلع

 «ةداعلا 8 5 بسح)) اهدعوب رس

 ,نغسلا لوخد عنمب ؛ أرمأ ةدحتملا تايالولا نسبن ردصا ثداحلا كلذ را ىلعف

 ةجرابلا ميمرتب اهدعو ارتلكنا زجنت مل كلذ عمو ةيك ريمالا «يفارملا ةيزيلكنالا
 « تك اوك رابماب »فورعملا ماظنلا ردصا لوالا نوناك ؟١ يفو٠ كيبساش

 ٠ اهدالب ءيناوم ةيكريمالا نفسلا لك تمزال هبجومب يذلا
 ىلع امهراجال اننوو اماكن ىتلود نيب ةيراحتلا تاللصاوملا عطق كلذ نم ةياغلاو

 ةعبرا - دعب يغلاف ةاغتبملا ةدئافلاب تأأي مل ماظنلا كلذ نكلو ٠ ىلوالا دايحب فارتعالا
 ايم يناثلا نارقت يف ارارف 0 كلذ نوضغ يفو٠ ةلس ليم [رهس رشا

 ارما ردصا هرودب نويلوبان كلذكو ١ ٠ تا ورا 0 للا عيا ٠ مب

 ةمالعنلا 5-5 انجح ناكر يم راحتالا رذحب «ناليم م دورس وهو

 ظ .لالحمشالا ريفش ىلع اهتراجت تحبصا 0 اتم ىذا ءانلاو
 لاوأ شتي نطلق 5 00 تار ظضالاو تيعاتملا ةحل -ي يف رومت دالنلا 1 7

 ةيراخب ةنيفس

 يذلا عرابلا فلءوملاو قذاحلا يكيناكيملاو نطفلا عرتخملا نطلف تربر دلو

 نس 358 هنن ا ةنالو رع عرب 1 يف راخنلاب اهتالا ا ةنيفس كل

 نم ةرشع. ةماعلا غلب الو ةدلملا 35 راب يف ةيئادتبالا همولع ا نييدنالرب نيو

 ننلا كلذ يف ةقئافلا هنا ولعل هروصب هب موقلا لهذا ثيح ايفلؤاإلف ىلا يهد و
 اميه 8 -ج هج تمو و 5

 3 . 11754 ةنس نيلكنالا دالب ىلا رفاس هرمع نم نيرشعلاو ةنماثلا يف وهو مث



 : دست تراك ولا 3 را 5
 02717 ا يبل 20111111 1 3 0 6 225221 2 ل 222 22 2 2 2 2 52121 222 21 2 2 2 22 2 2 2 2 2212 2 2 2 2 2 2 يي
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 اد تيارا اهرب ما عسي هي 4-3 د



 0 ده 5 0< 222

 ذل
 0_1[ اال

 ف مل 0 ةرادرجلاو ةياطبالاو 0 لا ماعلا نتاف اد 7

 عون نم ىرخاو تاصاوغلا عون نم ةنيفس ىنب 18١١ ةئسو ٠ ةيلاعلا مولعلا يف

 ل نا ذاك .ةعارتحلا نا ويغر 0 ةمركجلا راسا كل تنظير

 راشاف ٠ ابيف هتاناحتما يرجي ناك يتلا ةنيفسلا يف لصح يذلا راجننالا ببسب هيلع

 ةيراحتلا نفسلا يف راختلا برحي نا ذئن | اسنرف ىف ةدحتملا تايالولا ريفس نتسنفل هيلع

 ف 2 اك ريفسلا عم كارتشالاب نطلف ىنب ١6١ ماعو « ةريبكلا

 نو كروبوين ىلا اعجار لقف 0 روك ع اجل منف ر .اخبلا ةوقب نيسلا

 تامدخ اك 3م مدخ دقو ل1 ل هد تترك هاي يراخب بكرم لوا

 ٠ ول ا ل يتابع ضو رهدلا ديا هل انيك

 تفلزا نسر ا 101 اول لتر : ةدنم _  تكشؤاو

 هد لاا دا دال نحل ناكدلا درع ناكملا ةريلبع ةدايز ةدحتملا تايالولا ديف

 تاقالع نا ريغداعبالا برقتو لقنلا قرط لبستف راهنالاو تاريحبلا يف رخمت ةيراجتلا

 ةعونتم قرطب هدبت برحلا رئاما تناك كو٠ءالولا ءامت ىلع نكت مل ةيبنجالا لودلاب اك 0و
 هبصنم يف هنلذف ةثلاثلا ةرمال ةسائرأل حشري نا ىباف , 2 0

 ةسائرلا ةباينل نتنلك حروج باختتا ديعاو اينيجرف نم نسدام سيج ر ,طخلا)



 ذة تا هيجل تايالولا عورات كح

3 
 غ0 ااا ااا ا 22000000000 اا

 نوعبرالاو يناتلا لصفلا

 29 اما؟ 1 برحو نسدام ةسائر)

 0 3 ةدلب يف - تايالولا ىلع عبارلا ةيسرلا نسدام سميج دلو

 هنادلد ةسردميقةينادتبالا همولع ىفلتو - 17611 راد 5 ايجرت ةنالو نم

 مث نمو٠ هرمع نم نيرشعلا ةنسلا يف وهو نوتسنرب ةيلك * يف ةيلاعلا هسورد ىبناو

 برحلا تدشن الو ٍ ةيمأ رثم ءاحنا يل هلا روس تراطو أمف عملو أم ةعيرذلا سرد

 هتنالو نع أنا ل اوضع كلذ دعبو ٠ ةيالولا سلحم يف اوضع بختتا ةيلهالا'

 مهريغو هيالمز نيد ةهردق ِك أم ةديمحلا تاروثملاو ةديدسلا ء| زر ايلا ٠ نم ىشا يح

 كابا يف ثأب ايالولا ب أون م اعلا يف لضفلا م م هيلاو ايلعلا بصانخملا يود نم

 تاونس يناو ةدم للا رظان .بضنم للغش دقو 1 تلاحتلاو 00 الآ هجم نيقللا

 نسرفحل ع ةدلحتملا تاءالولل أسيئر ةرسعأمل لفتحا انا نقتل 5 9 يفد 3

 ع 1 20 3 زب ١ - ! 1 ل ؟

 ل ل 0
 هدع ضاعتساو هر 5 لع ابل 9 انما مالخن : ىرقتوكل ىغلا 5 ةثال ةيضامر كك

 لوخدلاب 5ك يلا نونبلل 00 42 لع ءأ - امد وو 2) تاني بنحتلا» ماظنب فول 55 2
8 , 

 -. 00 نيب

 كلذ هيلع 500 أف ناوتكتا يابس حاخام اةيددعاا يول 3 0.

3 
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 د 2(: وسلاما هك اكير )»كي مسا

 اا اا ااا ااا اا ا عا اا 1 ا 11111111 1 111111111110110

 ٠ ةيسئرفا دونج التحت ىرخا ةضرف ةبا وا ةّيسنرفالا ءىفارملا نم وندت يتلا يكرر

 .تلاز 2 ةغيبلا كلت نم يناثلا نير ىف يف يغلا ََ هي دم لطت مل وسعت ١كلذ نأ ريغ 0

 اكريمالثحابا ارتلكنا نا ولو ٠ 7 ريمالا ةراختلا زاشتتا ضرتعت تناك يلا تايقيلا#
 قا رداع بنا ريغ ٠ ابنم :ىوكشلل انسب نيك ريمالا دجو ا اسنرف ريظن ةراجتلا ةيرح

 ريس ةضراعمل راحلا ضرع يف ةيبرحلا امئفس تريسو ةيك :ريمالا ةراقتلا ىلع ةحاشلا

 اك ريمالدعب ملو نيدالبلان يب نرحلا ر "ا ل اها ىشخي راص#ىت 3 ةيراحتلا “0

 داتا مراصلا اعيد اممراحت ىلع مرردعت دصو 7 امج معبك ى نا



 ففت «  ةدحتملا تابالولا خيرات »

 ةقد ريدب هم همانأ يف لالقّتَسِاالا نوح ت.ش.يدلا 2 يملا 5 كنملا ةرارو يي 2

 بزحلا دب اهريدت تناكف - ريم الا ةسايننلا 7-4930 هين ةياكتالا كل ىف ةسايسلا

 ليع 55 ىشااتلاب 2 هنو 10 ب لاوملا بزحلا انام اس 1 5 (

 3 0 وو ع لاول م يا بح ا

 مهميلاطم كيد تل نودعمسم مهاو ةراحتلاو ةحالملا ةير
 5 د ريغ حو ٠ حالسلا ةوش

 0-0 دل و ع 9 | 1
 برحلا تاقشمو تالبو لمحت يف نييث تلا ةنغر ىلع اناهري ١١ ىلا 1848 ةئس

 خم شنو :لكبالا ةفوطغ قط ريتا ١

 54 غلق ةدحتملا تابالولا ناكشب سوفنل ثلاثلا ءاصحالا مت 18٠١ ةنسو
 3 / م

 سمن يلا نتا ا 3 ةع.بس هب االو 5 عيتم 30 >1 ل - اف

 ةجدملا 30 هعرسو ب ا مدعمتت ةجان دعأوو ىلع ماسر رؤمسكلاو ةرفاو يقر

 مهتعط اقم يف لاتفلا نارين !ومرضاف ذوتنلا تتصع ثا اع وبل يف

 شابوو د قر رمل ا اغا لا لا اق 9 | عسل قاتلا هلسكل 5 39

 هلرهاو 22- هسأب هيلست و اًممكنت ةيسأف ةاينعلا كت 0 . وذ امظعاو

 اراوغم الطب ناك لوالاف « يبنلاب فورعملا اواناوسكلا هوخا هيلا مضناو ٠ لاتقلا ىلع
- 

 ١ ديول م أعم فخ ف حاورالا مل ملا ء نم املا ' 20 حوا نا ىعدب اذ وعدم يناثلاو

 ةياغوت طحت لضيللا نيقل عم يتوق مضاو ةيكرقلاةيلاحشلا ةماعلا يف دوزهلا ملكا

 مهلا باطو | 54 ب ' نود روث نش داو 1 | ءامعُز نم داع نسراه مكاشلا هل ل

 اة ملاكا م نيالم "ا 3 محاسمو محرمم 550 يخذازالل عت 0 قو

 هكايالا نو امم 1 . 2 ١
 ةيلاتلا ولا يفد ٠ نونملا عونيل) هعب رحس اعف لا نم هعقوب نم ددل»هو انا عيقوتلا

 ةينم 2 0 اوحرطي نا مييلا بباطو ىسازت مخت ىتح لئابقلا ءامعز 3 هيلا اعد

2 5 1 

1 



 ات :ىوسحم ةسانرر“ نكن ض0

 ووحجسعسْْسْجْ اج حوو هك حا ها حا حالا الا

 أمممصتغم نم ممن الما عاجرا يشل ل 4 1 أومصتعحو امن اح

 امهردناو يبنلا هاخاو تمكنت ميعزلا ةعطاقملا كلت مك اح هيلا نسراه عيعدسأب

. 

 ةينغيسلا انش 1 ةعبت امبيلع يقلي هناو ةيروثلا اهلامعا ن م ىنقعلا نشب

 يضارالا.عاجرا بوجو ىلع ارصا امهنا لب ٠ اليتف دجي مل كلذن | ريغ بارطضالاو
 يف لاو هزك رم يف تيث نسراع نكلو نيؤتروف ةدهاعم يف دونبلا نم تذخا يتلأ

 ءاحنالا كلت يف اوقرفتف دونبلا اما ٠ لاتقل هدونج دعي عرشو ةيركسع قرف ضنب بلط

 ءاقيتساو ةدهاعملا طورش دافنأ بوجو ىلعممصف مك اعلا نواتهو نوقرس

 .ىلا مدقتو همسا هيلع قلطا انصح داشو توهيرت ىلا ربنلا يف هدونحب رخمف يضارالا

 َنلَع ةعقاولا « يبنلا » ةدلب ىلع فحز مل نمو 0 'رخآ انصح ىنب ثبح امووتنوم

 ا اليت ل ملا ةلاط دوزللا لسر ةقال ام ةيرتم ناع راص الت وتاكستا

 عوزب لبقو ٠ ناكملا كلذيف هدونج عم. تابو مهبلط ىلا مهباجاف دغلا يف ربت ءونم دقعل
 نسا دوتبلا ءادشا نم ةيادعسط 8 ا ا تب َّ عقاو ولا رابنلا رحف

 اعيرقلا , محتلاو دادعتسالا محلل اع أون كت 8( كلو مم كتفلا كدِصق هلاعرو

 5 تا[ ., ع 2 ع 1 6[. 2

 0 عيعوججب اورفظ دق نويذ 1 | ناث :ىتح حابصلا جال امج مالا د

 3 ةعطاقملا ةمصاع تب لا ول :رفاظ اوداعو أهوقر 2ك ةندملا ىلع أوهحر م 5 مف

 ف دايكلا ىارو عجر املف بونجلا يف !يكي ناك عقلا كلت بشن الو

 ةيلكتالا بزح ىلا مضناو ادنك ىلا رطل . 5 7

 نولعزال ضرع يف ربا رشا كولو نيب لاتلا سا ةوالا ظ
 ةجراسب ىقتلا «تندزازب » هتحراب ارخآم يع 00 ل١ ناك امئس رأنا /١1 يفف

 اكلنا ةلدو هعيش اوه ناكفا ةفول أملا ةحعلا: اهحراطف اطير يحاوض يف ةيديلكنا
 . ىلع همفادمقالطا ىلاوو لثملاب رجور باجاف اهريغ اهتعبتو هتجراب ىلع زيلكنالا



 داو ا ا تايالولا خب رأت ١

١ 
 0100 مما لاا لا اذحل _دسعحع عا 0111110101111

 ..فرع حابصلا يفق ' املا دنع كلذ ثدحو * امفادم سرخا ىتح ةيزيلكنالا ةيفلا

 ردو شع بحل اهراس نم قو اريك جيرو يواكب نورشع و 8 ةءودحا 2

 دالنلا رئاسي ةميظع ةحض رمالا كلذ ثدح اف

 عرش .هبحتلا تاجاؤلا لنيك مااتلا ١5١١ ةنس يناثلا نيرشت عباز_يفو

 ةينطولا ةريغلاو ةيسايسلا ل ه ةنطغلا يود ن م ددع هتاضعا نيب نأكدو جو ةينأتلا

 | ككنا نا 7 هنم 5( 7 ىمطعلا ايناطيربو مهدالب نيب برحلا نأ اوارف

 دب اب 8 ةمابخلار لغ ةيك ةيماالا الديعتلا نيسحتم لبا توا

 نا: ىلع مبتايسلو ابلدةلطاوتملا ازتلكنا_.تاناحل: نعي تركشلااك بنا ةمركا عنو يف

 جج ان نود ءاتشلا ا مف + ةيماس ةقيرطب .رومالا ةيوستب لما وذ ارتاكر بد

 دا اصب ب نري رئت 1 2-2 نأ ى اع ناتقلا ران
 ايانملا قاوسا ماحتقاو ءاجيبلا ران ءاريا يف نيبغار اوناك سلجملا ءاضعا

 يناث ليل يف هنا وهل اذ ليصفتو اهدعقاو دالبلا ص نوت تيدر 0
 ة.سنحلا» اسنحتم ناو يرنه ناج ىعدب يدبالربا لجر قلطنا 18١7 ةنس طائش :

 اوك وديبج دلل | عم قافتالاب ار داكنا ةرازو ناب هماعاو سيئرلا رصق ىلا ةيك ريمالا

 مالا ضع مهيتفأ لكاسولا رب كت يف دبس دمإ قيم انيقساتس نر ١ مك اح

 ا 12 توفل و فاووا ىلع 3 علطاو ةدجتملا تايالولا نيب فلاحتلاو

 ايوتس اما ر الود فنالا ةبسخ غلبمب روك < ذم تانغ ادنك مك ا ناك لدم

 نم مهب أمه ىلا 5 6-5 ارتلكنا ح اي ءدخيو ناتو 5 ا نأك ادا

 داسفلا ا ٍ عدد 9 ةيئاد ادنك م 9 تناك ا . امتموكحوت | ايالولا راخا

 ىلبت مل اهناريغ ادنك .ىلا اهضغب مضنيف فالخلا دتشي نا ءاجر تايالولا ىف قاقشلاو
 حلف مل روك ذمل | تاتو يف اننك رك اك ىضق كلذ نوضغ يفو ٠ نافرحلا ىوس



 امن« سالم ةتمأكل بالاخ مسا

 ض1 ااا اال

 غلبمب اهتموكح بلاطي ندنل ىلا ىضمف هل نيعملا بترملا لوانتي ملو هتمبم يف ايعس
 دوعيل هورس لي ةيواطم هودقني مل. مينكلو ءارزؤلا هب بحرف ةيزيلكتا ةريل لا نييالث

 لرب ب نر زوالا كنق اعقا# ديدجلا هتك اح نم. هنكدي ام .نطيقيو ادنك ىلا

 نطسوب ىلا رحبا لايرتنوم ىلا رحبي نا نم الدبف ٠ ارتلكنا ةموكح بناج نم ةلماعملا
 يتلا لئاسولاو ارتلكنا اهتبصن تلا كارشالا لكب سيئرلل حابو نطنشاو ىلا رفاس اهنمو
 هيلا عفدو ٠ اهفالتا ىرع د كل ا ولا ل تلا ال ا

 هتزوح يف اهاقباو سيئرلا اهذخاف' قباسلا ادنك مك اح كيرك عم ابلدابت يتلا لئاسرلا

 نضصصخملا لاملا نم رالود.فلا نيسمخ غلبم روك ذملا:ناجل اك ريما ةموكح تعفدو

 دغاس ىوقو ارتلكنا نم ئك ريمالا بعشلا ءايتسا يف ربخنلا كلذ دازف ٠ ةيرسلا ةمدخلل

 ةموكحلا لاجر نم ابعم برحلا يديرم
 ةدم. زححلا هبجومب ىقلي ارارق.سرغنوكلا زاجا 1815 ةنس ناسين عبار يقاو

 كالما ةقطنم نمض ةعقاولا هايملا يف رخمت يتلا ةيزيلكنالا نذسلا لك ىلع: اموي نيعسن

 اةقوقا ف” كشك وأ انش اناطسزب "ىلع رثغور مل كل3ناة ريغ « هيك يقل دل

 ىلع ضبقلاب يصق نمز ذنم اتياث اح ارتاكنال ناب اهئارزو دحا حرص دقو ٠ يئادعلا

 كرادلا ايكس اةداكنا-يننت نا لدقو + تنامنالا قفَس لق اودجو اذا :يلكتالا ةزاكلا
 نزول ةيالون يلو كر مالا: ذانالا' ىلا ةرتةئماثلا ةيألولا تمضنا رمالا كلذ يف
 00 دو و دوو كل ايما هلا فالع هتاخو اسس دما ىف : امامنا متل ىلا

 ١ ظ 1 افلا 7 اناكس ددعو ير ليم !

 تاك | كما نع ارحلا ربش بوجو 0 كلا رو ناريزح عبار يفو

 عماعملا ضوخل نوبه أت وما يك ندب يف روكذملا 00 | كلذ خويشلا سلجم

 : هسفن تقولا يفو . ووعو طم ألا 006 ا قلع فل ةلا كه عمجب نا ررفتو



 ضف «  ةدحتملا تايالولا خيرات »
 وعمال 2500000 اا اذككت اذحل 011 م 2121 1111111111 ا ا

 اضا ل ءيفارلأ ةيامحل فيدر يا 5 57

 نروبرد يرنه نيعتو برحلا تاقفنل رالود مهضوم 9

 ةدحلملا:تارالولا يول ةماخ قنات تسوس ل

 ىلعو ارفاو ناك ابوروا يف اهشيجف برحلل دادعتسالا متا ىلع ارتاكنا تناكو

 يي فاي وو ىلع عيطعلا قبس انما الاكلات يف نويلوبا ناكو ٠ ماظتتالا ءامت
 نع لقي ملف ةيبرحلا اهنفس ددع اما ٠ ابوروا يف اهموصخ ةبحل لابلا ةحاترم | ارتلكنا

 عبراو ناتبام نفسلا كلت نمو+ مجحلاو زارطلا ةفلتخم ةنيفس نيثالثو تسوفلالا
 ءىناوميف ابل ناك واريبك اعفدم نوتسو ةعبرا اهنم ةدحاولا عفادم ددع ةنيفس نوسمخو

 كلت نم عبراو ٠ لاتقال ةزهاجو تادعملا ةلماك_ةنيقسانوناثوء تي كال ا

 يف يزيلكتالا -نئيجلاو ٠ امفدم' نوتس انتم :لعو ويرزاتتوا اةريختا ىفب لاك 1
 ءاروو٠ فيدر فلا نيعبراو يماظن يدنج ةيامسمخو فالا ةقبس هددع تاك لك

 جروج كللملا اما١ ةموكحلا ةنيزخ يف بهذلا نم ةرطنقم ريطانق ئمظعلا 0 3

 وم زر امك ف ناكف يزياكنالا ثن

 عبارلا جروج مساي تناحير سنربلا هناكم اوساجيوش يلا نعسان ل

 هيمي وار هكا تابالولا ةوق نيب ةلمتجم ةلباقملا نكت ملو

 كاردالا دقذثو فرخف يا كر لق

 ةقرف هتدابق تحت تفلاتف ٠ نغم ةعطاقم مكس قافم بلو , لانعلا اذا مم لا

 ىرغلا يلامشلا م ديعلا دنع داونيلا دصإأ وباهوا ةبالو ن مام هسسدم 7 نيعؤظتإلا قم

 لوا يف فحنزلا ادتباف + ةجاحلا تسم اذا اذنك ىلع فضح زاب د روك ذملا لاه ضوق دقو .

 د را | وأ
 100 فقارو لاو: 4 كرعدم 0 ا يدل لا |

1 

 5 [١ ١ 7 ١ +٠

 ١ تفر 53 ىلا ةكفسا ةيرسلا:ةيمسرلا قاروالا ل
234 

 لا و لاه ريسم د اهدئاق ىلا ما نلف ىف هعمتجم 3 ةيلكتالا تاوقلا كيما 35
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111 11111 111111111 

 انماو ٠ اه ريغوفق اوياللختت ةداهنق أم ىلع 0 ةرّوذ 5 دملا ةئيفتتلا 2 لفرا

 ىلا ناريزج- 17 يف تيورتد رهن ربغف ٠ ىلع فحززي ناب رماو ايمسر برحلا
 هلاجر. نا: لول كلذ هل. مت ناكو.٠.زياكنالا زك رم ندلم لحي ناب مزجو شودناس

 ا هتبرد مدعل هب ةقثلا اومدع

 ةدق وكانت رولا ديس دوب نيلكتالا نب ةوالا هقدر عاشو

 ما كح . ناتو اكوافو هيلا ايفل مكيف هيدا مدعل ارذعمل !ذ لاه

 روعي ناف دوجلملا كتذك و: ةريخدو ةريم عم دنجلا ن م ةقر هب هتادحنل شرب دئاقلا دقوأ

 م رعزلا نا زيغ+ توبشد قلا.نوقلس امير هلاجرو شرب ى أع ةظفاحمال ا ةيقكم 6

 4 ناو يكف هيلع لاصتالا طخ اوغطق ة نيكل نجلا يه هر دو مددكولا

 ىدبأ لاه نأ واف ٠ 00 قوس 0 أ شياو هوداطصاو نوتئسورب تارج يف

 0000 د راك اثر داجلا انهن ناك اسرع« ةيواقم لا, ةيلقلاو ةنيدملا ارتحل لكلإلا

 ىلباو دونبلا ىلع لمح مايا ةثالثبز روه ناف ةرسك' دغب .يذلا رام لينولوكلا/رما هنا

 داسف لاه دئاقلاب ط اضلاو دونحلا ةقث تلفف ٠ تبورثد ىلا دوعب نا دع 0 مهيف

 آد قيال ولا الحلا انك وكب اح كوري لاوتجلا :> ءاج كلذ نوضغ يفد
 ت11 يوزن راجل انك عم قافتالاب مدقت من اولا ري تال ةدايق

 2322 ودعلا ةل ام دادعتسالا ا ىلع ةعاقلا جراخ 58 يف ةيك 006 دونجلا

 هنا فسالاو 2 فلل تافيمو من 2 كلذ يبل رمالا رودص يدلا نيفلس ناري

 كلذ ىلع دز“ ركذت ةيلهاو ةكنح اذ نكي مل هنكلو نروه ناف اجنل هلاجرب ةكارخ لق

 مدقتف ٠ ٠ ةماقلا قوف خضم ايكاع لاه عفر ةسدملا نع درأت هناي كيق ةيلكتالا راقت 0



 مسا ع © دفا باكرا 0 00 2-0

 0-لا 2ظؤظ»010100 00 ]1 ظظ00 3 ع ع حالا

 ئتلاتاوقلا لك يطق تيورت ةيدح بي 5 ا تاياالولا شيحل خيراتلا

 ىدلو ٠ اضيإ , م نغشم ةعطاقم كا كتيلتحسساق ةيلكنالا كيل برح ىرشا لاها اهدوعب

 اورسك و اقنح مهلخراب ضرالا:اوسفرف اظيغ نويك زيمالاطالشلا,ةضت نيلكتإلل ميلستلا

 رئاس ل ا ميلستلا كلذ راع نا ةقففحلابو ٠ نيجي را مهمازب ١ طئارش اوعطقو .مهفويس

 ةنانخلاب هوميتاو مهارسا نم نينالش ةيلكنالا نم' كاف” نك بلا ىدتفاف دالبلا

 نا هيلع مكح همرج تبث ذاو يبرج سلجم ماما: هويك احو: فرضتلا وسو ةنابجلاو

 لالقتسالا برح يف .هئامدخ قباسل هنع انَع سيئرلا نكلو ضاضرلاب امر تايب

 اتناك و نرويزد ةعلق اوزغ دق دوتبلا ناك :تيزووتذ هبف تمللث يذلا تقولا لذ

 بلطف اليوط ةمواقملا عطتست ملف ةليلق ابتيماح تناك دقو نالا وغاكيش ةنيدم ثيح

 2 ةماقلا نم جرخت !هدونج نوعدي منا ظرش ىلع: ميلستلا ةماكلا كلل

 اوفلتا دق نييك ريمالا نا اودجوو ةعاقلا دونبلا لخد الو ٠ كلذ نتا ةافتالا منف

 يفو ٠ ىرسا ةيقبلا اؤقاتساو اًضعب مينم اولتقق مهب اوقحلا اهيف :تناكا يتلا تايورشملا

 اروثنم ءاه تحصاو ةعاقلا 6-59 ع مويلأ

 ظ
 هزرحأ يدلا رشا الا نيطتلاو كات مهرئاسخ نع اوضاتعا :ن 2 6 5 ظ

 .سشتتس هنالك عأ اتم نان رحلا ىحر رودن تأ لَه 0 نم نيلاع أو ناك و٠ تقلا لوطا

 ىبم عافدلا تاج نودخا» مهنأ اوررَف 0 سونابثوالا صرع دو 5 20

 31 ىلع برحلا يف 3 داش نكوح كال ا 00 31

 لل ورع ثم نطل وك قلا فحل : كرد نيالا مرا انا
 ىلع تانقفنلا هن وان ل ىمرت ةيادنلا 5 م 3 ريما هسا قا ماي مهرام

 لمهحا صخأ مو نسرفح ةيشأل ر هدم ينو يرحن ديل سا

 32 يف ايم يعل نيصحتو نممولا ع عافدلاب ءامتهالا



 تس 171 و دك

 قرت ةعلف ىوس مالا 111111117 077 ١ دانم كتل

 ناكر يمالا ززع بوشنلاب رحلا تبراق امل نكلو ٠ تابالولا ائاش اهيلع سقو دئالتروب

 هذبل ىنا نكلو ٠ عافدلا يف ابيلا نك ري تدغ ىتح ةفاتخم نك اما يف مهلقاعمو مهعالق
 ٠ تاخماشلا لابجلا كدت يتلا مهعفادمو ةنيتملا مهنفسو ةميظعلا زياكنالا تاوف 2

 اليو اوضيترتي امل ناكر يمالا ةراحب ناب .غمنم الل ةميظع ملاعلا ةشحد تناك ام .دشو

 بحعلاو ءراحبلا ةديس ةمجامل ةتباث مدقب اومدقت لب مخضلا مهلوطسإب ردكمالا ينجب
 لاؤنلا كلذ يف ةرحلا ةيروهمجلا ملع تقفاري لا ةميظعلا تاراصتنالا يف مظعالا

 نإ ةهدلعتم كراع كس دعف ٠ لاهدنالاو ةيرهكلا ففوم ملاعلا ففوأ يدلا محلا

 00000 اا 021010110 1 1 0 2 1 ل ب ب بيب ب يبي

 لالخ ئفن ويك ر يمالا منغ دقو ٠ ئلوالل ايف رصنلا دمعة ةياكتالاو ةبكريمالا نفسلا
 رضا ل و ماذا نع ويزب آم ةفلتخملا هب اكمال نهنلا: قم ةنسنلا كلت

 اما ”تاَالويلا نمف ولذا فولأب ردع اهقاوسمو فاالا ةثالثلا نع: فتن أت راح

 هعصو نع عاري لا زحيعي آي ةرهاملا تاراصتنالاكات هدحتللا جر ايالولا سعشش ار ورش نع

 موك ادرس 5 و مهنأو اغ ضافخاو ةيرحنلا ةبلكتالا ةكوش كدصخي 3 مظعالا مهرورسو

 ٠ رهابلا ةشدحلا ةيروبمجلا كلت زوف نم بجعتلاو ةريحلا !مترتعا ابوروا كلاممو

 كلت يف اهتودع لشف ربخ اهغاب امدنج ميظع حرف اهامش صخا عونب .انتترف ةلودو

 انايزول عيبم كلص هعيقوتن ابا لاق يذلا نويلوبان ةءوذق دص تققحتو ةيرحبلا كراعلا

 ارخماشت رسكيو !مئاواغ نضفخيس ًايرحب اعزانم ارتاكنأل مويلا تيطعا دق اه » كر ال

 قمار يملا راكالا كالقلا هرئاث را 0 مثلا اما٠ الج ول الا

 ال 1 يديم يرد كال يطوف ةنافرلا تالاقلا نت ال

 ةيريلا كراعملا ناك اقل ةنب لولخ 5 ماشتحالا مدعو

 ' ةأصأو 36 رك اننتكلو ار رءأن م ىلع يف < لطلاو يذ ء-تاكتالا تيتا نب ةاضتم



١ [1 

 دع ب دلل ع ان اولا رأت 0

 هو علا العا ااا يم اا ااا اا عا ااا اا لاو

 ةحداف رئاسخب اوعجرا مبتكلو ادنك يف زيلكنالا ىلع موجبلا ناكريمالا ىلاو دقو
 ا ت] 5 0 ل 3 ٠ 9 5 7" ١ وه 9 2 2 5 7-2 58 ء 3 5 0

 كاشي ١ يع يدل كالو هعورل وع ا ١1 ف نوصع ىف ثيدحض|سج هيناللبك

 1 ٠ 5 6 0 ثد»-| 050 || 8 ب: م 6 و ا

 ه0 خللا فرصو ه2 اسمذ 2 يع ا دمحم 0 يداد ا رحم 3 هسادرال نسدأام

 0 ع 00 6 : او

 هيل ريم اا هن رحستلاو ةيدنحلا ةأاح نوح ولا مرهه ةموكحلا

 00 را تأااثاا لصنفلا

 هبا راي 2 تاللهجلاو ١ راد 31 ا عي
20 0 

 يَ 7 3 ماسقا ةن الث هل اموسفمو ملطكنم ىذ ريم هلا سيحتان اذ 1١ منن رجل 0 ١ أ | م١ >2 ٠لا ع || ٠ 2 ا م١ ندوب اعلا 3
 اي اركويخ * بال ٠ 27 جافا ا مح 11 5

 0 هرمحعل أ .ىص 0 اطبارم ناَح نوسمه لارئحلا ةدايعب لايسلا سيح »1١«
 يي

 1 اذ ا 11 د
 ارح 9 ماعلا دئاعلا ةداي طسولا سيج 66

6 3 | 3 | ٠ .٠. 

 و:راتنوأ هريحمب روح صف [رغامن د ولد ََى

 أذهو نسره ل 2: | ارئحلا بلف لعن هماح اخ” قرلا سس لارتحلا ةدايق ى وبرغلا نسا 3

 3 8 0 أ هريحعل ىجحاوض كل فحرو ةيدرغلا تايالؤلا ع نم فل

.9 
 3 ا 6-5 ع 0 ٠ راغلا 0 يف لاه دئاقلا اهرسخ قتلا ىضارألا
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 / ومدع ا 3300 ف 9 ٠ 2 ءالللا .٠ 0 ثني 2 5-8 007

 نم هفرف 0و9 ديلزا 1 نم مهوزواعمو اج د دونحلا 6 تتيح ندلم

 انلا ننال يعي“ زي شيلا 4 ققو +: ةقملا تكلا ودعلا كتبلعو ةلكارامالا ل

 4 2و 4 1 3



 ا ع فبرح 0 ررهعم 0 ا

 يدنج, ةئاعسخو فلا .نيروك ذملا نييك ريمالا" ىلع مجته .نيمويب كلذ دعبو

 5 اهيف رسخ ةيومد ة ةعق ومب نافر هلأ كأن ماو رخل ةورن لارزجلا ةداعب 9 ١ ىدنهو ل 01

 ريك. ةبامعالا ن اع ءيلكتالا ا ,مالا مج عجرا من نمو ٠ لجر هئمالدو فين أايزتم

 دعو .نأ دعب 0 ءالخاب هلاجر رما هتفرف ىلا 0 هو ىار أل مهدئاق نا

 00000 نول ريمالا داك امو رروغتا جيس ال هلا رهف رشب انعم 7 دئاقلا

 ا 1 كل ناك ريالا جزم كرجل ما + ديلكتالا اهبلا_نمك ارت تح نذل
 نمو ٠ عهعظاوقو غيبارخب انعط مهيف اولمغاو ًاتاولا باذعلا مهنوقيذي اوعرش نيذلا دونبلا

 اوه يكل مهل وح ن نم امهوطاتحاو ءابضتلا تكتئلوا | 7 ىلا نيعبلا ف رانلا أومرضأمث

 مهوعشا نا كعب تيورتد ىلا مهوقاتسا ىرسالا ةيقبو رارفلا لواحي نم 1 بيبللا يف

 0 د دئاعلا ميد عيؤفلا اسالا كلذ دو ٠+ ةهلناط 3 اط غلابمب مهوود مهادتفا ثثسح اناذع

 ١ ومب ا راعب اعب يزيلكنالا

 داع هنكلو يموم نع رع عجارت و كالا لح ا عل و حلا | عمس املف

 ةدايقب رانا لوا 2 يدنهو يدياكنا يداح اغلا هرصاح كانهو * زاعتم نصخ داشف

 نم يدنج يتئامو فلاب يالك لازنجلا رداب ةنوالا كلت :يفو ٠ نيكي

 هترذاحم مدعب يل لينولوك |١ ةطاغ الول -55-- ديلا تيكا

 كفن ردعملا , د ٠ مبموصخ رحدب نويذ كرمال زاغل هنق 0ع لاصتالا طخ عطق

 البق ب ا اة اك رمال يرسل د ا راسل | تعقوو

 ةقر هتك رذا انمكيت يدنبلا نا لب ةحيبقلا لاعفالا كلت يزيلكنالا دئاقلا فقوي ملو
 1 و ردم يلام .ثو ٠ لمأاق ةن اكل لاعفالا تلات رب عر وعتببلا

 0 هلاجر عم رايا عسات يف داعو راصحلا مفرو كلذ نم رتك وربرعذف ةيلكتالا

 01 مر داع دوب روس رخاء ىف 0 ةن الل هدم لاتعلا فقوتو



 تر 0-2-2 0 0 0 و ةيكم

 200 0080_0_22 ا

 يالك لارتحلا 100 ناك يتل أ رئغيم ةعلق با )| يدنج فاالا ةعبراب

 ةمجابمل راسو هشيج فصنب اهرداغ ةماقلا كلت كالتما نم دارا ام يف رتك ورب لشف انو
 ةعاتب نكس ةيلم ره لاترتكا قاكلو يكسدنس لفسا يف ةمئاقلا نسنفيتس ةعاق
 با كارقعلاو شيع عييرلا زواجتي مل هن 57 مغر ىلع يلا ناغورك فلل

 تدر تلكم هئاثلا لسرا املف» لاطبالا ةلاسبو خويشلا ةكرح كفيلة وقا# رونا

 قي مل ولو ,ريخالا .نرغنلا ىتحاةتقوم: حاب عفا ديس ملا ينال ةظاجلا طل لقلا
 نابغوزرك اما +: اهيلع ميموجح اوهوادو ةعلقلا ريلكت الا" رضافرم نحلاو لجرش 0

 تيذقن هتريخذو تتكسا ودعلا. مفاد نا زيلكتالا لاجتفاهلاجرأ عم بنان كان

 ٠ ىفخب رتك ورب داعف ادرقت مهاك ميتداباو ماغلالا ترجفناف اهواخدو ةعالا ىلا اوعفدنان

 ىلا هشيج نم ىقبت نمب داعو راصحلا مفرف نسر. ةمجأمل فحزي نأ يشخو نينح

0 

 ودخت نفد نوتياو ةثالث انتم ىلع قفل قس سمعو يوكل 03

 يريإب .ةريص .كالتما وح ادنك وول قرطلا ربان .ناك ريمالا_ هل # ى

 نانسرتلا ولا قاعل افلا كلذ لك دو يكل هلا نم امئالخاب ةروكذملا
 ةعقاو رضحب ملو ريعلا» نم نير تلا د ةيفاتلل يف ناش ع ٠ لل هللا دور ني لاول

 كش ن1 ها وه الخ ابق ةقحلان ةيرمؤوسل مطح هلوطسا نأ ريغ طق ةيرحب

 تادمتتلا هي يف يلق دعو اع نالوطسالا ىعتنلا ولدا ريشلع يفو يربا ةريحب ىلا يراب

 نويك ريمالا حتتقاف ٠ هل زوفلا ردقي ناك نيمصخلا نم لك.و ياننستب نمي هرغلا
 لاتقلا "سيطو يمحو و: يريلكدالا -لعلا» ةغفازرلا ةيبتبتلا رظ (يضادس كا كر

 حشتاو عاجشلا « ضرب رهاك ف ياش اقفل ةنذللا اهواك نيالا تاطعتف

 هلقنو هملع لمحو هيلع لظبني ءادعالا .صاصرو ةفوشكم ةئيفبس راسو ةيمسرلا هتزيي



 كاك 1 و ام برح ةلولننر )) تحح 2

 اع ظل لالا ظضك__00_00_ل ل ا ا ااا الا

 تاوصالا كات تناك وناك كر يمال اما با تاوصا تدعاصتف ىرخا ةنيفس ىلا

 ةرةياكنالا قفشلا' خلع 21 ريمالا ملعلا اهيلع عفر يتلا هترخاب يراب مجهف ةبلغلا فاته

 ىلوالاهتنيفس ىلا راب .داعفدلك ي 0 لوطقالا لطف د ةرشف ناب رمل هك

 اا لاري يل كاسر كا جلخ قيد ينس دامي ظناك و ضلطمتا ىلا
 01 يقل ديم سالو بمول د لاورمفلا_ ىلا ةريوشلا .هئلاغو اوف يزاب قيسؤلف
 8 قش رشلا كس دافع زها وكر ةككست تلم ني ااخفوو ني اةرفقو

 داك قا + يربا ةريحب ىلع ةدايسلا يوذ راصتنالا كلذ دعب ناقل بلا حبصاق

 وياهوا وزغل رتك ورب ريسي زيلكنالا زاف اذاف ٠ ةعقوملا كلت راظتنايذ نسراهور كو رب

 تل كي ملل زوفلا ردق دقو امأ٠ ادنك ورع مدقتب ار 100 تالا اف اواو

 ا لا نال ل ل لولبل ن7 ينقال اننماب وللا رعت و ةنحمر يملا قيرطلا
 0 00 را دل ءااوسات ىلا اورتعو ةلكقإلا اهقاعات قله نعل

 ٠لازنلل اونه ات كانهو سميث رهن ةفض ىلا اوعي ئتح رقيقتلا اوموادق مهءاما مهرثا

 ةدايقى لون دقو»' لاتقلاب مهغم اوكبتشاو لوآلا نيرشت ه يف نويك ريمالا مهافاوف

 يدتبت ةعقوملا تداك امو ٠ يكتتك  مكاح ىسلش لارتحلاو نسزاه لارنحلا نييككمالا

 اا تاق د اة اباس لكك ةورتللا اذا ءاذايفلألا لوو ةنامم مكونا ىتع
 ةحجار مهتنك نا اوار املو٠ ميناج يف ر لا ادبف مهتوق لكب اوبراح نيك نا مك

 لاغدالاو.ماجالا يف نيقرفتمءاوناك ةيامسمخو فلا مهددعو دونبلا بلطي

 تابثلا ىلع مهثحتسيو مهعجش هيا امكشا مهلا ناك وم: ةلئاع ب

 مييلع ىلوتسسا يعز طوقس دولا قازاانلق الدنجم عقوو هتوص تنخ ىتح لاذ امو ١

 برغلا يف ةلمحلا تبتتا 1007 نويك ريمالا زرحاف ٠ زابدالا اولوف بعرلا
 ىلا نغشم ةداعاو ء مس دق مهلمش 00 22 / تونا ضان كدب



 ال ا رجلا تاناالو )| خيرات ل

 ةريحب يف لوجب يراب - 1 ٠ تاوزغلا رش 7 نيم اتو ةدحتملا تايالولا

 رفاظلا امموصخ نم ةبهر فحترت ادنك و يربأ
 ىلع سينواشلا ةليبق ءابسنا اهبعشو امابالا يف سكيركلا ةليبق تراث ءانثالا كلت يفو '

 ىلع ةعقاولا سمم ةعاق ىلع ةرغ نيح ىلع اومجه» با رهش رخاوا يفو ٠ نييك ريمالا

 لجرلا نيب زييمت نودب نيلهالا باقر يف فيسلا اولمعاو ليبوم ن هاليم نيعبرا دعب
 رزاحملا كلت رمخ رشتتاف ةبام عيرالا نع مهاياحض ددع دازف عيضرلاو خيشلاو ةا 2 :

 يف يبسسمو ًايجرويجاو ئبانت تميف“ قرملا :ةعربس هالبلا نم يبرغلا بونحلا ىف

 ةدايشب يسانت دونح 5 1 عرسا نم لواو مهنم راثالل دونبلا نك اما ىلع تحتل

 قناثلا:نيرشت نماث يفو ٠ اهوقزحلو دونبلا ةنيدم ىيثناشلت اويجلمف نيك اش ا
 رخاوا يفو ٠. يربك .ةراسخيب دونبلا,اهيف رد ةمقوم ىف. دونبلاو نويك ردا

 اوخايأ, نت مينودراطي نويك.ريمإلا .لازب امي ىرخا ةك_ سياتل او

 ظ ع

 لا ل 2000 حلا نروبرد دئاقلا لخد ١8١ ةنس ناسين 2 ي

 هيدرات رست ىصقا يف تكاس افرم مدقت امك ةدحتملا تانالولا ل 3

 عدوتسم مظغاناك .اهيفو ءايلعلا ادنك ةمصاع وزغ ةلمحلاك لت نم دصقلاوقرشلا ةبج نم

 ىيختا ةروك نال ار يف نرلا 2 ريمالا نفسلا تاكو ٠ ديلكتتلل نك

 لارتجلا غلي + روكذملا رهشلا 57 يفو ٠ هقيرط يف امواقم دب ملف نروبرد شيج

 منتقتلا كانهو ٠ طقف نيليم وتنروت نع دعب ناكيم ىلإ يد تلانعس و ل

 الآ. ءارولا ىلإ مهو ستناو نيلونإلا ناك ريمالا رف مهولذانو ةي دلك الا دونحلا

 ناكل لإ اوفاب امف + ل فاعلا اومدقتا مث نمو“ لم سو
 «احرأالا كلت 7 تدتهاف ةنيدملا ى ركنا ا 5 راحفنا ثدح ىتح دوصعملا
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 كي لارنجا 21 ناب ايف لله للا درسنا لقرون ا تناشنلا 5 قر

 اوداع نييك ريمالا ناف ٠ ةرضنلا فاته هينذأ يف نط ىتح ايح ىقب هنكلو لاب اذ أحرج

 ” ويطل وكلا نم رئثو كتيش دئاقلا مبضالحتق ةكدملا نم نيلكتالا و3 رطو 'نتنش اوال

 توضع موق ردقت ام مبموصخ نم اومنغ نيدلا ناث لو ديب ىرسا اوعقو ةيقبلاو

 رالود نويلم.

 ل 0 ا ولا“ قع يمت هوو كام قلبك اولا او و

 1 وم انج كاكشاالا ”)انار كهرئاط قون دخت وبك ن يمالا وابا شعم
 يتلكنالا نؤرب كارختلا ناق * ذمالا ةليوط نكت اهل جبترصت نا ديب < هيف ام:قالتاو

 . وتنروت ىف ةرفاظلا دوئحلا ام١٠ ةميسج ةراسخب ”افرملا كلذ نم مهدرطو هشيحب مهمجاه

 نيلارتحلا ةداش ةنك دبا دونحلا تمجاه رابا ”7 ا“ ارغابن ىلع تفحزو امحراف

 مهموصخ مودقب زيلكنالا رعش ايلف ٠ ادنك كالما يف ةعقاولا حروج ةعاق ردنوو رلدناش

 ةريحملا ىصقا يف عقاولا نتتلرب جيلخ ىلا اورقبقتو ارغاين لك يف مهنوصح اورمد

 ودعلا اودزأ مهتكلو اويجوه ليللا يفو رثالا ىلع:نويك رّيمالا معتق بّرغلا ةبج نم

 ظ .: ةحداف ةراسخب

 0000 017 ويفلا ليف كانا دولحلا لح ةيزعلا تاك رحلا تفوت دقو

 يو ركل ب ةطابقلا نم ينغتساو ولفت ىلا ةلازق نسره لارتحلا لن وقل
 7 لا يتلا يشل ليحل نإ + يكل رملا هناحق نزيرد:لاوجلا كو

 نا نسنكلو لارنجلل رماوالا تردصف ٠ لاي رتنوم ىلع تناكف نرتسمرا لارنجلا
 رهن ةفض ىلع قفاوم ناكم يف لامشلا شيج ىلا مضنيو ظسوالا شيجلاب:بفحزي
 ىتح امهواقتلا متي ملف ٠ نيشيجلا عامتجا ضرتعت يي ا سنرول
 شويحلاب اوقتلا ل سرول ربن يف يدنج فاالا ةعسس راسف ٠ يناثلا 000 0



 اا 0 هدحتملا بأن لولا 20 -
 اذككَل فذتكدحَل ععحا دعا عا صحا ظهك00000اع عع ااا عا اا

 وحن 0 ويدنج ةيامثالث ناك ريمالا نم 00 ةفرقلا 0 ونا ةيلكتالا

 موذق مدعل لايرتتوم حالتك نم اوذأرأ" ام نآك ريمالل مث مو“ :لكتالا نم كلذ

 رهن نع لايما ةعشت دعت يتلا نتتفوك ةعلق ىلآ اوعتارتف ٠ غرستب نم ةرظتتملا ةدحنلا

 ءاتشلا لصف ةيضمتل سحير تناس
 تفحزو ارغاين دودح ىلع ةطبارملا ة..اكنالا د ونحلا تمدقت ةنوالا كلت يف 7

 ىرقبقلا راسو اهالخأ ةيماحلا ذئاق ولكم لارتخلا ممم وذعب ىرد املخ٠ حروجل ةعلق ل |

 1 1 وال انجل ةفانلا 0 ةلما قرأ ةضلنلا كلت كسر 0

 روتلا ١ تربع ةونبلاو ةيريلكتالا شويحلا نال كروبويل هتاالو .ىلامش ىلا

 ةلزرو ةقازر كابو د دتازو نرظرواو نوط نور و ا

 فينا تا ةينرسلا كراكلا ىف ةرئاقلا نكد تتاك<ا 0
 او ةلئاط الاوما ني ةكودلا اتاك تقفنا 0 ؟ادلا كوطسالا و: لوطننا هو

 0 : عماعملا كلت يف ةريزغ ءامد

 لبد تكس نالارنحلا فحزف ةينآث ادنك وع 9 لواح 0 ءاعو

 ميلا تملس ىتلا يريا ةماقىلا كور كالب نم ارغاين اوربعو يدنج فالا ةثالثب

 يذلا يزيلكنالا شيجلاب اوقتلا يلاتلا مويلا يفو٠ نيتبام اهتيماح ددع ناكو لاتق الب

 اوريخ نقلا ثويكريمالا زانق لانقلاب ناتيزفلا تتلاو لبار لارخلا 3

 نأ قاف داو نكلر ءاجن ىلا مل :الوأ نوتذتوم حلا لنآر لاوصلا تتف ط ١

 حصا ى ةح متع امف ٠ ودعلا تاك رح ةبقارمل نميالا هشيج حانج داق يك ريمالا تكس

 ترج ثيح زلوف ارغاين برق لزانلا يزيلكنالا ندسلا اروع لا و سماخ يف
 جرخ مغر ىلع يكريمالا دئاقلا ءاد دقو . برا خيرات يف ةكرعم مظعا

 سيطو يمح امدنعو ٠ ةدجنلا تاو ع مك رم قل اففاسم هش بس تع 007



 م ير ا
 0150111 يي يي انه 0000-00-22م ا

 1 1 00 يريلكتالا نحل + 6 كرما رك ترم :: لالا

 لكنالا نكدرمت ىلا ربعلا ناكو+ ةك رع ترتسسا. كلذ عمو هتيشاحل ارد لكف

 0 رات هلا ل سبع نور كا رجلا امين تايراطلا اييبنم ا

 برجاس» هلوقب عاحشلا كلذ هباجاف« تايراطبلا كلت نح.طاوك ةقرفب رس» لاقو

 ةداعا مغر ىلع هيف تاذلاو زيلكن# زك رم لالتحا يف حلفا دقلو« يالومايك اذ

 - ددع 0 الحر ملال* ةراسخب اورحدنا اريخاو تارم ثالن هيلع كلا ةيلكتالا

 ةعبرا ناكف ةعقوملا كلت رامغ ضاخ يذلا يك ريمالا شيجلا اما١ فالا ةسمخ مهشيج

 لجر ةيامنامث دوقفمو حبرجو ليتق نيب هتراسخل تغابو فالا

 دا اداه نلت نينا يرعب انك .نيلؤيلل ةنقوم تا ةووك دلل لغات كوي سلا

 ٠ ةكرعملا كلت يف احرج توكسو نورب نيلارنجلا نال ئلبر لارنجلا يك ريمالا

 د كيضلا يكررمالا شيلا ىلا مضتناو يربا ةعاق ىلا كانه نم اوعجارتو
 ةروك دما . ةعاقلا نيلكنالا مجاح دقو ٠ هلك يللا شيحلاةداق نلت
 ينال - : يياذع طخ علكلذ نان ريغ 10 ةراسخب اهنع اور 01

 0 7 ريمالاو مهلبانق !هيلعنوقلطب 5 شو ةرصان ةعلقلا راصحب لاو سا

 عم نورب لارتجلا هناكم اهالوتف ةدايقلا نع ىحنتو سينج دئاقلا حرج نا ىلا لثملا

 0000 لمح لوليا ١ 7 يفو٠ هحرج نم ارب دق دعب نكي مل هنا

 درزيا لارتجلا ناب عاذ تقولا سفن يفو٠ ىرقبقلا مهوداعاو مهودصف نييك ريمالا.

 كلذ نم ةيلكتالا رعدف يربا ةعاف شيج ةدحنل غربستب نم هتقرفب مداق * 5-0

 نيرشت سماخ يفو ٠ حروج ةعاق ىلا اوداعو راصحلا اوعفرف دايكتالا رخال
 كلذب ناكو وافب يف مهاتشم ىلا اوداعو اهورمدو يربإ ةملق نويك ريمالا ىلخا يناثلا

 ويراتتواو يريا يتريحب نيب ةعقاولا نك امالا يف لاتقلا ةياهن



 كَ 0 ةدحتملا .تايالولا خيرات د

 000 ااا اال 000010101011111 عا اع ا

 8002 ككل تريغد يتلا لم شنفيف ١ 71815“ ةنس ءاتش لامتتلا نسحت فرصو

 يفو غربستالب ىلا هتاوقب 2 لرنحلا مدقت ا رخاوا 33 نو تروف

 شيحلاب ىقتلا لوكال ةداب ىلا غلب امو“ ادنك حاتكال فجحزلاب ادتبا ىلاتلا رهشلا
 غربستالب ى /| هشيحب داعف ن 28 حد نيشحلا نير كتل

 تهد تيك هنغ خلا زمادقو + دراي لاركتلا هناكن اهالوتو ةدانقلارغ كي

 كيلا كاجتلا 3 57 سب يف و دقو* يريا ةعل3 يف نورب لارجلا ةدجنل
 قوطتنالا ذك ١ ناك و “٠ وكمل ازتجلا ميتداق الو“ دوسيلا رتل ا

 ةلكدألا ذازاف نيلصاكت ا ونودكم رودوموكلا ىلع ءاوللا دوقعملا يكر يمالا
 كرويوين ةبالو يلاحش ىلا يدنج فلا رشع ةعبراب تسوفيرب لارنجلا راسف ٠ هميطحت

 لروس رهن يف ارخام مدقت  ينود رودنم وكلا ةداشب يتياكنالا لؤوطسالا 57

 0 لوح ل 9 5 قمم ودب غربستالب ىتح ةياكنالا تاوق تمدقتو

 اجشلا ليلقلا هشيحب :موكم لارنجلا عجارت :لوليا سداس يفو +" يللا يف ايسأر

 ولا روج اولواكو ريلكتالا عيعشب حدلبلا حاملا كانراتم زيت نم هييونلا 200 0١

 ا اك مالا نك رخام 0 تارم ميرا ةركلا اوداعاف# نورك رقالا 000

 ُي يتيلكنالا لوطسالا لصو ةنوالا كلن 2 ا رولا اذغف رباعملاو روسحلا رأس

 رملاقةجودزم ةعقوملامويرهشلا نمرشع يتداحلا ءويلأ اونيعولاتقال ذادبعتَسالا متاىلع وهو

 لتق نع ترئساو ف صنو نيتعاس ةذم تمادو الوا ةيرحبلا ةعقوملات اذتباف رحبلاو
 :رايدالا تلو ىرخالا نفسلا امنيب ةيذيلكنا ةغراد ريكا ليطعتاو هطاسض ملعمو ينؤد
 34 ةعقوملا كلث يف“ نييك ريمالا ةرصت ناك و ٠ اهب قاحللا نويك ريمالا عطتسي ملو

 تاييبش د لع را 82 تددغم راصتالا كلذ رح دونحلا غلب املف ةديجمو

 ىدا الثف زيلكتالا لّشقفو ٠ ددملا يف نيقيرفلا نيب ةبسن نكي مل هنا عم زيلكتالا



 ٠  6رس < بل رت ا م 1/1 0

 7233135171 1111 ا 1 تم م م ا م ا ا ا اا ع ع حت وح د حالا

 ةيجراخلا ةرازو تملع املو٠ ةميظع مهتراسخ تناك و ةدايقلا نم ءافعتسالا ىلا مهدناقب

 7 او ل
 رخاوا يفف ٠ ةرباغلا ةنسلا ةاسأام زيلكنالا .ددجف كيبساش رهن يحاوض يف اما
 نيرتعو ىتنا نم تقل وم لوطساينيوشوك_ لاريمالا اينيجرق,ءىظاوش يل 5

 بردم يدن>ح فاللا ةعيراب سور لارئحلا لوطسالا عم ءاحو ٠ زارطلا ةفلتخم ةنيفس

 ةوقلا كلت ةمواقم هتعاطتسا يف نكي ملف ينزاب رودنموكلا ةدايقب يك ريمالا لوطسالا اما

 0000 تال قلو حاج لما كايسباشلا ووسسلا نهي تاعفم ل

 ميطحت ل ئنراب رطضاف تكدن ةداب َّك هدونح سور لارنحلا لزنا ل اة

 روك ذملا ربشلا ١4 يفو٠ نطنشاو ىلع تك دنب نم زيلكنالا فحزو ٠ !هارحاو 7

 0000 11 ا ةمالا و ع اما زن ةناييدست :ىتلا غرسن:دالب ىف اولا

 عطتس, ملف ٠ ةنحاط ةعقومب كانه ناقيرفلا كبتشاف 5 ذلا ب ةدايقب 4
 عماعم ضوخ مهدوعت مدعل ةبردملا ةيزيلكنالا دوتجلا ماما تائثلا نويك ريمالا ةراحبلا

 بولق تماهف ةمصاعلا ىلا مه راسكنا ربخ راطف ٠ ينراب مهدئاف عم اورساف لاتقلا

 نود هشيحب ع ابلخدو نييرأه ةيكملا لاجر 0 0 أمنم رفو 2

 قرحاف عاطتسملا دبج بيرختلا بوجوب | رتاكنا ني ارم :لمجب سور ناك

 أهءوانب متت دق نكي مل يتلا وكلا راد ا ةدحاو الخ ةنيلآ تن ل
 أر 011 دكر + ةديدع ىرخا توس 00 اعقلي ابارخ سيئرلا تيبود هب 5

 ملف سفنلا. ةزعو ةمايشلا نم بناج ىلع الجر ناك + كلو لمفام فاعضا لميت نا

 مرسل الا نع اهزتإ كلج ةيلكتالا لتخ اينو -٠ليغلا كلذ نهال ىلا ك0

 ريثكب كلذ نم لضفا وتنروت يف مهفرصت نكي مل نيذلا
 انردنسكلا ىلا يديلكنالا لوطسالا ,نم.مسق ربا مايا: ةسخي ةمصاعلا طوق دعو



 3-5 ع 2 6-0 غلا 1

 6 يي 19/1 تلتف ةنماثلا لحنا مهتداس 5 اعله قت

 برضل هلوطسا سور لارنحلا ريسو + ناخد ةمزر فلاو قيقد ليمزري فلا رشع.ةيشو

 ليئومص لارنحلا ةدايقب ذل زيأ يركسع نهال ةرسع 0 دق ناك يتلا 0

 ترون يف ةيك ريمالا قونحلا تلزن لولتا 18 ىفو لالفتسالا برح لاا دس

 تراصاالو٠ ربنلا كللذ يف ارخام لوطسآلا مدقتو٠ ركسانانا روت جرم د
 ةك ريمالا دونجلا مهتقاو رونيطلب ىلا قيرطلا فصتنم يف ةيربلا ةيزيلكنالا دونجلا

 "سلا ايضا تاعدام رذلا نيب ترجو ركيرتس لانجلا فك

 0 5 اماف مامالا ىلا زيلكنالا مدقنتو سك ورب لينولوكلا هناكم ةدايغلا ىلوت

 فتقوم ىلا اولوحت نا هدونج كوري رداف مدقتلا نع 0 مالا نارين مهثدص ةنيدملا

 سك ريمالا تامل نيالا 0

 لخدم يف ةعقاولا يزنبكم ةعلق ىلع اهلبانق فذقت تعرشو ةيزيلكنالا ةرامعلا تاصوو

 امو ٠ لذلا فصتنم ىلا لولنأ رسَع ثلاث رام نمش قورش نمافالطا ار
 انتو امادقاو ةارخل اهتيماخ ديرتل الا نزملاك ةعلعلا كلت ىلع ةنصنملا ناري 00

 ا 0 ل نع راصسلا رص رار ا امي زيلكنالا زغب مل انو
 اني .ئرن ال .ةددعتم 5 اما يف ةيلكنالاو 0 مالا نيب ةفلتخم عقاوم ترجو

 ل امترهش مدعل ابايصفتل ةجاح

 ةيخيرأت

 اجتلاو اانا يتلا رئاسخلا مظعب اكريماو ارتلكنا نم لك ترعش ريشا
 رضوي 1.614 ةئس فيص يف حلصلا يف انبغرف ىودج ريغ ىلع اهاتمدق ينل

 ةعض السم اخ -اكنا يبودنمب اوقتلا مح موجب لامعا نم تينج ةنيدم ىلا اك ريما

 حلصلا ورش ىلع مهقافتا من لا ا يفو ةيملسلا تاضوافملا يف ربشا



 هاد بة رح هيث ) م
 ها ا تح ا اا ا 11و ا ع ها ا م ا كك[ 00 اننا ااا

 - لوبقلا عقوم 06 دنع تعقوو قسمالا ناسحتسا 5 فداصف هتدهأعم اوعقوو

 ةفرعمب اومتهي مل مهحرف ةدشلو هباصن ىلا مالسلا دوعب اميظع ارورس اورسو ىضرلاو
 برحلا لوط اومئس نيدالبلا بعش نال مهقوقحب ةفحجم ما يه ةلداعا حلصلا دونب

 لاغشالا بالود فوقوو بئارضلاو سوكملا ةدايزو رئاسخلاو ءامدلا كفسو حافكلاو

 0000 تلا ل وورش ميجا 8 ردا ىف طارقوميدلا بزح ناك و

 بابتتسال ايناثو ن0 راصتتال الوا اجودزم مهروبح 0 يعاشقم قيظرروملا

 دّقف اهرازوا برحلا كلت عضوب ةدحتملا تايالولا بعش برطناورغ الو ٠ مالسلا

 فلآ رشع ةيئامث ىلع فيني امو ةنيفس نينامثو ثالثو ةياَمتْس اهبق مهتراسخ تناك

 وه هيلع تلمتشا ام لك و تينج ةدهاعم نم اًضومغ دشاو ةفاخس رثك | ةدهاعم مربت ملو

 ءيش اهيف وسب ملو٠ حلصلا ىلع اتقفتآ دقو برحب نيتكبتشم انتاك اك ريماو ايناطبرب نا

 اهنالب ٠ ةراشالا ليبس ىلع الو ىتح اباجال برحلا تربش يتلا تافالتخالا لك نم
 جيلخ يف رزج ضعب كالتما ىلعو ابل ةيمها ال دودح- ضعب .ةيوست ىلع ترصتقا

 ليتتسلا يف اهضرعت مدبب ةباك نييلو اهافش تبعوا :تاكتا ناب نيو يذكر ١
 تايدعتلا لثمنم ةيراحتلاة يك ريمالا.نفسلا تحن دقواهيبسب برحلا كلن ترجيتلا ر رمالل

 كلت نماك 11 ا . ه0 نينس خلف 817 ةئس برح ابنع تمجن ينل ٠

 0 نة ريالا يرررسلا ترتقي ةلرسلا اوت فارعالا ايي 0000

 تآسونايقوألاو روحبلا رئاميفار دعو امركم

 يلاملا رسعلاو رالود نويلم ةيام غلب ةئويدم دالبلا تناك امرا درا برا

 5 ام ةنس ثبتنا ةدحتملا راي مترو دالبلا يف هبانطا 0

 تايالولا فرصم ةصخر ديدحت سرفنوكلا ررق اهرازوا برحلا عضول ةيلاتلاةنسلا



 ع ( ةدحتملا تايالولا خيرات )

 1 0 عورف هل كولو رالود نوم نينالتو ةسمخ هلام سارل جو هللا

 كلت ا ةيراحتلاو ةيداملا دالملا لاوحا تنسحت ىتح 18011 ةنس تءاج امف ةفلتخم.

 ئرح ام ةصالخ كاهو ىرخأ ةينجابب رحب ةكتشم هلك تالا ا
 منيدعت ىلاةيراقلا ناصرق داع ارثكنا عم برحلات ةدعتجلا تازالولاكاتشا 0 ١

 كريما ةموكح ترما ارتلكنا عم حلصلا مت املف ٠ ةيراجتلا ةيك ريمالا نفسلا ىلع

 ضوصللا كتلوا ةف امش لص اتسو:ظسوتلاوحسلا ىلإ هلوطتساب رجس نا 0 ا

 'نم ةجراب رك [ف داضصف قراط ليج ترق نفح الئاج رشتكد» ناك نار

 ميلستلا ىلاةيراغملا رطضا مث ةقيقد نيرشع ةدم اهم نارينلا قالطا لذامتف ةبراغملا ةرامع

 نوع رسا ناك ريمالا يسنخل ةباجتوأ مهددعو ةيقبلاو هعم ن 7 وميلارتما لق

 31 6 ددغو اعدم نورثع الومجيم رتل ةجسوأا ركل كل ا ا

 فجتري ناك يذلا ابمك اح ىلع ىلماو ايريجلا جيلخ ىلا علقا مانا ةعضب دعبو» ةينامثو
 لدعي ناو ةيدف نودب نييك ريمالا ىرسالا قتع ىلع همغراو حلصلا طورش انعرو افوخ

 نفسلا ىلع هدالب ناصرقو هنفس ىدعتت الاب دبعتي ناو قباسلا يف امك ةيزج بلط نع

 برغلا سلبارطو سنوت ىلا كانه نم رشتك د رحباو لبقتسملا يف ةبك ريمالا ةيراحتلا
 ةظْاب غلابم عفد ىلعو ةيك ريمالا نفسلل ضرعتلا مدعب ديعتلا ل اء اسك اح مَعراَو

 0 عت نو 7 اك ريما ةيكلسو ةعزر فلفوك ةيلودلا عئارشلا اهتفلاخم ءازج

 تلاز نو دالتلا

 انايدنا ةيالو مامضناب ٌبغاشملاو تابارطضالاب ا نسدام ةسائر ةدم 3 ء
 1417 .ةنس لوالا نوناك ؟ يف كلذو يك ريمالا داحت الا ىلا ةي غلا تاب رام يح

 كلب نا ط رخناف ةيرامعتسالا ةدحتملا تايالولا ةيعمج تئشنا تقولا كلذ وخن يفو

 وصلا مق يأ يف ءاجام داحبا اهتباغ اك ريما لاجر راك نم رفا هل

 2 8-- د
1 8 
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 ةيتطتدسككل دوم و و حا و هوو ا ع لا لالا حلالا حالا اي

 تم نخ ا 0 3 0 نإ 0 يرسل 5 نم عون أهيف

 00 تلا ىلا ركع يختل اهلك 19و ذي ايتصاع اوعذف جند أ 3

 دل لايناد بختناو نسدام سيئرأل افلخا 8١ ةنس فيرخ يف ةدحتملا تابالولل

 5 سنا كرولوبل قم

 موو ل عبأ ا لصنلا

 م سير 8 1 ف

 ىفع نلخلا ىشمتو ٠ اطارقوسد ةتيشاحو. ديدحلا سيئرلا ةسايس عرنم نآكا

 نسدام ةسائر ةدمب تئدحي لا ةيسايسلا تابارطضالا فصاع بقع دقو ٠ فلسلا ةسأيس

 | بهاوموذ لجر د اينيجرف نم ديدجلا كيم للا يل ظاونس هلع ءالسو نوكس

 تارمغ اوضاخ نيذلا دونجلا دادع يف ناك دقو لمعلا ىلع ةميظع ةردقمو ةيماس
 .سلحم 0 كلذ ارو باونلا سلحم 7 اوضع بضختتاو  لالقتسالا برح كراعم

 اسنرف ىلا اضوفم هتموكح لبق ة نم بدتتا دقو ٠ اتيرفسك ايويضتم نوت

 ةسائر ةدم يفو ٠ ارتلكنا 0 يداوي 2 يسع شو  ةسل

 اوناكف ورثم نمز يف ةموكحلا يفظوم رابك و ءارزو اما ٠ ةيجراخلل اريزو نيعت نسدام

 ةيبرحلا ريزو نوبلك ناجو ةيلاملا ريزو درفورك ميلوو ةيجراخلا ريزو زمدا يسنوك ناج
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 -( ورام سميج )- :

 مهتافالتخلاوسانت بصانملاكلت باحصا لك نا وهدرك ذقيلي اهموايمومعايعدمترو ميلوو
 نمي كلذ ىلع فورظلا مم دعاس دقو ةمآلا نيد ءاذو ىلع ةدحاو ادن اوليعو ةقطاسلا

 هبدعو ؛اهتافراصمىف تدصتقا-ةموكحلاو رك نب اجاور تجار ناغشالا لذ 00
 ماتم نوتلا ءاذو كلذ نمناكفد تتعا ةورالاو 0

 ةكلبسم ىلا ايتافتلا ةبحتملا تايالولا تبجو ورنم ةسائرت نم لوالا فيصلا يو
 ووثوتسرخ اهمكاح ناك و ٠ وكنيمود ناس نم يلامشلا مسقلا يف ةعقاولا ةريغصلا يتياه
 رع قلاثلا نيبؤلا نا قم :اقونع ىتياه لالقتساب فرتعت اك ريفا ناب يف اة ل1

 همه



 6-5 ورام ةسائر 0 تن

 لفوأف 0 0 نم مسش أمنا 0 اسنرف شرع يلوت لأ ذاع يدلا ينوبروبلا

 كلذ ورتم سيئرلا لشتساف هتيتما قيمحتل ةدحنملا 0-0-0 اكن دوفويسرع

 كل ٠ |متموكح عم ةيراحت ةدهاعم م را ىتاه ُ | أضوفم لسراو نا لا كيك

 ادأ يتلا هتلودل اه أريفس انيعمز ى دا 3 قانسلا كلذ هع ٠ ةصؤاعملا أويا 00

 اقم بر شل ادن نوكذ نا اهلا باخ

 ناك امب ةبراضلا دونبلا لئاق عم ةمبم ةدهاعم تمربا ةنسلا كت نم لوليا يفو

 وحن لئاش لأ للتأ نق 2 نايل تعاتباذ ةيرغلا ةيلامثلا ةعطاقملا الق 2

 ءاسءورل اتدقن رالود نعل رسع ةعبرا غلبمب بيصخ اممظعم صو نادف ترس رام ةعيرا

 ريوالدو سودنبولا ةريشع ىبف ةدهاعملا كلتب ةقالغ ابل ىتلا-رئاشعلا اما لئاسلا كلت

 تر صر ناسحتساب مهسفن ال دونبلا ىقباو ٠ اهريغو زينواشو 0

 عدازس ةطاحم نك اما يف دونبلا نكس اذا هنا ةموكحلا تأاتزاف ضرا نادف فالا

 تناك ةركشلا كلج قا كو فاعلا هكا ن ودك هيضاعت تموت نايت

 ماوعالا تاني راقتلا نيكس تدوعت يتلا 6-0 0 كالت ناف.١ قاوتحلا ليل
 اميدبتو انقالخا ر هيعلا لختس مل نا راسعلا ا رثكا هنشحاو اقالخا 05

 دادتالا ىلا يتلا مسالا َس هن ةيالو ىلا يبسسم ام ولخالب 00

 سمن ٠ همك 0 6 ددعو 0 ليم فلا 1 ةديدحلا ةنالو )| اي ٠ ؟ربمالا

 برق ايلاما ةريرج يف ةنطاق ناصرقلا نم ةرمز ىلا ةموكحلا رلظ رافال كل يفو

 را الا كاكلرلا كامات ٠ يبرغلا لامتثلا ةبج نم اةرولف «يطاش

 نو ةرد رح يف 24 خخ باشي كلذ لدم لدقو ف ا

 ظ سانكت ةيالو ؛يطاش نم برقلاب
 يلخادلا حالضالا رك ذب اريثك ةنسلالا تجبل ورنم ةسائر نم ىلوالا ةننلا يفو



 ما -( ةدحتملا .تايالولا خيرات )-

 قرط .داحبا ئضتقا. دودحلا ةعساو فارطاالا ةيمارتم ةدستلا تانالولا كال 0
 ىلا ةدحاولا ةبحلا تالوصحم لقن ليرستلو اهضعسب دالملا طبرو تالصاوملا ليهستل

 ناك لهوا ديد تاعرتو ةيطر ككس نودي كلدمتي نا ل لف : ىرخالا

 نسدامو نسرفج مكح نا ٠ كلذ مايتال ةلودلا ةنيزخ نم قاغنالا سرغنوكلل زوحب

 ةيرثك الا ناف ةيفلس نم اظح دعس كلذ. ورتم نكيزملو © انس لاوسلا انك 0 ١
 ريع ةحمال'سرتنوكلا زاجل ريصق نمز دعب نكلو + كلذ ةمضاقم تناك 0020

 ٠١ ةموكحلا ةنيزخ نم نايوه ىلا دنالرمك نم ةيمومع قيرط حتف تاقفن عفد

 ,كرويوين ةدالو تنخاق .تايالولا, ىلا تلبجلف ةيموهعلا تاحالصالل ةي)

 تغند دقو“ او اهلوطو ينبلا ىل أ ولعب ن م هليوم رهاب ةءعرت ترفحو ةدايعلا

 ةنماثلا ةنسلا يف ابنم لمعلا ىبتناو فصنو رالود نيبالم ةعس ميظعلا لمعلا كلذ تاقفن

 0 ةضاكو نم

 حور امايالاو امجرويج دودح ىلع نينطافلا دونبلا 0 تبد:43١ الاهنس رخاوا يت

 نيلاطبلا ةيوخلا نمو 7-0 يعبأ نم ةرمر مم رصانو ٠ لاتملا 7 عوزنلاو ءاصخلا

 2320 تنلق ريق ولع ةظارم نرخ ةقرلا دنأق سس لاراحلا و تدنوأف

 ولسا دب ءاد علمفل ةيفاك ريغ هتوقب نأ قار عرازمو 6 7 برخا نا دعب وراسف

 ايقاك له دَدع 0 تاءالولا 0 دونخ عمجت نا 0 ارا رماك < ذي مانا

 ا دادتعالا ديدش > * ناك ا دملا نضيخ مكاو ٠ ةروثلا ران دامخاو ةاصعلا سد 18

 يبرغ نم سراف فلا ةمدقم يف 5 ر نسد 57 لارنحلا 0 خصر 2 نم لوف

 000 ا 0 . 39 ؛ : 1 ١ 1
 ةياونحللا اونا هو هلا أاوسح نيدلا ندراعلا ىدارا لخدو ارا هنن د ىف ىصانن

 «ىركلا ةيدملاب» ٠
 8 2 1. 3 2 . 1 : م :ه

 ٠ 2

 5 0 0 اند د لجد ا ير ناك اينساف



 3 ورام ةسائر ل -

 ةيماحلا كدمتناف 5-5 ليل 2 هذصقتم يول رص 0 نع يحمس رام ا

 سميج مدقتو ٠ انش مادعالاب تف 2 رع هما | ءارخ اي ك ذا ناذللا نما 2

 نصح أضا حتتاو اهاتحاف . ني ا يتلا الوكا اسعنل ةنيدم 0 كانه نم

 7 لاما تاديحاف - "مانع لآ 0 كلا نس راو اهلج ده اكو
 نسيئرلا نا ديب ٠ هبار هيدستو هيلع نعطأل ةضرف هءوادعا منتغاو ٠ دالللا ىف ةميظع ٌةحِص

| 
 تيت ىلع احاحتحا اينانسا كلم لسرا لق م هوحلتمأو ةلمع اووصتسا 0 ءاضعاو :

 نا ىارو اهاتنا فداصب مل هجاحتحا نا ريغ ٠ 0 ال ىتلا ةينوادعلا لامعالا

 اهتميق فاعضا فاكت اك ريما يف هتلودل يتلا ةعقلا كلت نع ءاطدلا فس
 تمردأ سودا ني ا لدا دعتو * ةدحتملا تاءالولل نع ىلختب 0 بأطف

 تايالوال اكلم ةرواحملا رزحلاو ادروأف ينرغو ا رس ” امجومب مبصأف ا ةدهاأعم

 رب دعو رك ننلا ةكرشلا ا دودح تعض و اهسفن ةدهاعملا كلو ٠ ةدحتملا

 يك ريمألا داسمألا نافاتت اد 0 يي
 ساس نو رشعلاو ةيداحلا ةيالولا يهو زوينلا ةيالو هيلا تالا

 ١ك يفو ةمسن فلا 40 ذتنا اهناكس ددعو عبرم ليم فلا نيسمخو ةسمخلا نع
 ع 0 د لأ 1110 ناك دنعو انكا امابآلا ةيالو تضاةيلالا سلا ١
 قو + ةنألو ىلا ناستكرأ ةتطاقم تلوحت تقولا كلذ وحنو ٠ مدرمك فا فلا 1
 ل1 تا دقو ستسوشتاسم ةيالو نع نبام ةلايا تاصفنا 187+ ةنس لئادا
 اا و مالا تانكلإلا دنع لق تادجو ةالؤييلا ةلوكتو 10+ ةنس دنع
 تمظانا35 42١ 00 . 0 ه* | ايو هنن ىلا اي



 ا كل دعا خيرا 2 :

 عبرم ليم فلا 5ا/ اهتحاسمو اضبا ةدحتملا تابالولا دقع يف ةميظعلا يروزم ةبالو

 ىلع عارت قالا يف ثدحو نورشعلاو ةعبارلا ةيالولا يهو ةمسن فلا /4 اهناكس ددعو

 212 كلا هوجو اذ ةييتع فاضل ال ا يف يروزم لوق

 الول داحتالا ىَرَع مصفو ماصخو قزن ىلا لادجلا يضفي داكو قاقرتسالا ةلاسه

 . ىنسحلاب فالخلا ةيوستو رمالا ”القعلا ةكرادم
 ءانبلاو دغرلا ةحوبحب يف سانلا عترو ورنم ةسائر ةدم يف قزرلا دراوم تدازو

 حايترالاو رورسلا ناك و ٠ ةظهاب نويدب ةمالا لهاك ةقباسلا برحلا لاقثا مغر ىلع

 0 ل رك عام ةتيدبل ا و وحلا

 تددحتو 187١ ةئس فب رخ يف ةسائرلل هباختنا اود 0 ىتح الماش, ورثمةسانس ىلا

 لاخدا ىلع فالخلا ةيوست نم يبتنت ةموكحلا تداك امو ٠ هبئان نيكبموت ةدم اضيا

 زيدنا تسو يف ناصرقلا ىلا اهراظنا: تتفا ىتحي 5 ريمآلا داحتالاى ذ يروم ةبالو

 0 ل ا تر ىلع مهاد نول اوك اللا

 يف ةيك ريمالا ةرامعلا تلوتساف ٠ صوصللا كئلوا ةفاش لاصئتسال ىرخا نفس ةينامثو

 رودوموكلا لسرا يلأتلا فيصلا يفو ٠ناصرقلل ةنيفس نيرشعن م رثك | ىلع ةنس لالخ .

 عمق ززجلا نم اهرواحي اموابوك .ةريزج ىحاوض يه لوحستللا ربك لوط 0
 | ةيقب مبل ىقبت مل ىتح مهداباو ناصرقلا ةكوش كلذب

 ديع ديف + ةرونجلا اك ريما ىف تاروثلاو نعلا نيك ا ترض * 0 ظ

 ناطل 0 22 نالا اما ةيوروالا لودلا ةطاس تحت امميلاقا 0 قرازس -3

 نع ايضار ةدحتملا تايالولا بعش ناكو راتبلا مراصلا ةوقو لاطبالا مدب لالقتسالا

 ا لا نال يرط ةطر تم تالعالاو لدليل د١ معط قاذ هنال كلذ

 لا 2 لا لك مل ارواج لالقتساب ةيك ريمالا ةيروهمجلا تفرتعاو

 ظل ةعبخ 5 سرقنوكل 0 سيرا قسرا ةيلاتلا ةنسلا فو |
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 كريما يتلق يف ةرعتسم ءاشنا ةيوزو لود يال لتس يف قيال هن ايف يف ءاج اممو

 «ورنم ةعيرشب» ةيسايسلا رئاودلا يف فورعملا وه حيرصتلا كلذو ةبيونجلاو ةيلامشنا

 مسقلا ك كلامم رئاس ناطلس نم ارح ةيضرالا ةركلا نم يبرغلا مسقلا ودغي اربجومبو

 1 00 اك ريمأ» ىفبن و يف رشلا

 دئاقلا تايفال ةرايزب 18714 ةنس ميظع رورس د ةمالا“ ]مش لو

 ليبس يف مدلا ىتح دهاجو كراعملا رامغ ضاخ يذلا وهو مهرايد راوغملا لطبلاو ميظعلا

 رك د و جرار الالجاو اراقو هدازف بنيشملا هللك دقو مبلالقتسا

 ”رابك و لاطبالا اضيا هلوح فتلاو هتدافو اومرك او هتدايق تحت وا هبناج ىلا اويراح نيذلا

 ريهامجلا تناك هجوت نياو ٠ ميلالقتسا دجومو مهدالب لطبي نوبجعم مهو طابضلا
 ميمع حرفو لماش رورس ثعبم دالبلا يف هلوجت ناكف ٠ هئارطاو هتحتل افولا عمتجن

 ىلحت امب هفصول الام فصاولا دحبال رماف نطنشاو حروج ربق ىلع ادرفنم هفوقو امأ

 يلاغلا ءولءوللا وه ايخس اعمد يسنرفالا كس دقو“ لالجلاو راقولاو ةسيلا نم ١

 ملكا )ا ااا ريف رعب لف ةحاشمالودعش ررحمو و هدالب با يك ر .مالاحيرض ىلع

 . هلايقنم هدالب نأ اعحار لفقو ريخالا عادولا ة ةدحتملا تاءال 9 ١ رب

 مايالا يلاوت وا ماوعالا رورك هوحمت ال ارك ذ ةيك ريمالا رايدلا يف

 هانا اذ نكو + آ] سير باحتا متاك ريمأ تاينال حرام نا لقت

 ةعبرا ةسائرال نيحشرملا ددع ناك دقف . ةرتك كايتو هيج تايآ ظضاما

 دلو ةيرونحملا تايالولا | حشرمو ٠ 7 يسنوك ناج ةيقر كلا تايالولا حشرم ناكف

 رغب ملف نك اج رزديا والك يريح ةيرثلا تانالولا سمس ايجات ١ درقورلا

 ,ىلا اك ريما ةموكح خيرات يف ةينثلا ةرملل رمالا ضوففت اوصال ةيرثك ءالءوه دحأ

 د ا ا ل نطو اير يندر سلا يبت باش



 ف 1 سل م -

 غ٠[ عا

 ل 2 ل نسما لصنلا

> : 
 1858-1855 ةنس نم سمدا يسنوك ناج ةسائر

 اعيلض الجر ناك دقو ٠ ب ف ديدجتلا تي ررلا بيس

 01 ل دع نب مملاو ةدابلا يفناك الو-١ 0 :مايسايسو فراعملاو مولعلا يف

 حر بس رطب و مادرتسماو سراب ةنيدم يف قلو ةمادأ هدم يفو ٠ اوروأ "ىلإ هرذس يف

 ةسايس يف جرختي ندملا كلت سرادم لضفا يف ةضورفملا سوردلا ىلع هتبظاوم عم ناك

 بهذت ملو٠ ةسايسلا عاونا رئاس يف اعيلض ادغ ىتح اققدم اسرد اهسرديو ميدقلا ملاعلا

 نيعتف هدالب ة ةمدخ يف هذ دما دل ل عر هغ ىلعو ىدس ةصرفلا كلت,

 ءدخ ريغس لضفا هنأ ىلع ةةمدخ مشع 54 يف نهربو ةيبوروا مصاوع ةدعيفابل اريفس

 ا[ 0س هوانا ال وحن ناكو ةلقشسم ةيرورمج اهتزدرص ك0
 ريفسك هدالب ةمدخ يف ركلالا7 ةنس ىلا 1522 م ٌفرصَو ةرذالا حم

 فلاحتلا يف.ددرتت اما تناك يتلا دالبلاو ٠ مدقت ايي وردا نذل مضارع
 7 لا ديبي انطاع لا رسلا لمربي ناك الم روفن ايف ودبي وا ةدحتملا تايالولا عم

 دالبلا كلت ةموكح نم ةعقوم ةدهاعم هديبو جرخيو هتبردو هتمكحب باعصلا ليزيو
 وه ىنلا درفراه ةيلك هتمركا 1١5 هنسو ٠ هتموكحو هدالبل عفانملا نم اهيف ام اهيفو

 ا 26 ض1



 دا فدا سلا نو ئ11- 0
03 
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 ق أوصع نيعت 8 اال نايملاو ةحاصفلا ملع يف ا رب رب اهبجرخ .- نمسا

 0 هيلا 500000 انسمنر 1 بفختتا و ل الز نع خويشلا ساحل

 ةريشلاو ةمكحلاو مولعلا نم ايلع ةجردغلب دق ا ملول يسر < ىنتترا امو ٠ ةيجراخلا .

 ادع 0 ١ .. ةحودلاو ةردانلا تافصلا نم 0 0 9 نحو و ةيسايقتلا

 امدنع هنا 3 ل كلت يف ف كب 6 ةليبق ةزوح يف. 0 يّ رشاد
2 

 هل



 7-2 د دل 0 11 نيرا 2

 000 اا 11111111 2 2 2 2 ل ا 2 2 ل 2 ل ل ل لا 0 ا ع ع ع هلع

 ايجرويج دودح يف ةلخادلا ةروك ذملا دونهلا كالما.لك+ ىرتشمب ١ ةموكحلا تدبعت

 هدش !فاالتخالا غلبو ةبالولا اهيلع تحتحاف اهدعوب ردن مل 0 لإ ريغ أمل امناطعاو

 ةدحتملا تايالولا سيرو كليركلا ةليت ءانصر نسر ةلجادم تيس ١003 ا

 رباع ىلا كانه نم اوحزن مهو امجرويج ةز وح يف تتكلف مهيضأ را نع دونبلا ىلختو

 اتت

 2و روع .

 تايالولا ةيرح نالعا ىلع ةئس نيسمخ 7 كعب - ١8575 ةنس رومت عبار ىفو

 سامولم هتفيلخ اضيا يفوتو ةدحتملا تايالوال يناثلا سيئرلا سمدا نا يفون ةدنعتمل
 ظ وسم 3 9 ٠ ةيرحلا لين ليس ىف .نيدهاحملا دشا نم اهدا 00

 ١ أر 2 تاك "0 طظدلا امخدعبسا انك هوعثو نيدلا ةلمح نم 525 و هديب لالمتسالا

 نسمدافاليوط أرمع اشاعامجال 826 ةفيظو ىلعا امهداقت اماني دقوامهدالب لالقتسأ

 016 ٍا ا 5 1 ا 0 | . 2 | . - ش 5 37 5 9 0 -_ 2

 ايببحور نارويغلا 5 ىلا ك د اناذ مل 5 ةلممفلا كلت لجافست الا مش ىلع نيصخلا ع

 نم كرويوين يبرغ يف ميعملا نغروم بلو ىراوت ةسلا كلت نم ل لوايإ رهش يفز ٠

 ةينوسأملا رارسا عيذيو رشنيس هناب دعوت دق اكو ربخ ىلع دحا هي موال

 مه مهنأ اوميتاو نوسالا هاا درعا 6 يف ل تعقوُذ 9 ابعامتا 000 يلا

 مديح عدت

 مهدض ما تاه وووشل كلت جاتا لع ص ا راثق ٠ هولاتغا ذيل

 دقو ةيسانت 4 هعص 2" موموضخبو 5 ندب فالتخالا 0 3 نم : يزل 0 يش

 2 عع يب

 اة ا 3 0 0 ىلع ةزاهجلاب
 1 راشدمسا قول اولا درتجلب هتريش دف كلذ-عم كروز 3 و

 هاج
3 

  1 03طيح 0 ١



 دم سمقا وسلوك . ناح ةسانز 0 >3

 هب نوساملا نومبتي .

 كرمحلا ةفيرعت قبال كيال كرا 11 8/ ةنس لالخ 0 تاسلحا ىفو

 واغي يكل ىرخالاو ةلودلل دا ريا داحبا امهدحا نيرما ةفيرعتلا عضوي دوصقملا ناكو

 نم امنورتشي نودوعي الف ةينطولا عئاضبلا نمثل اعراضم ودغيف ةيرغلا عئاضبلا نمث
 ريخالا دصقلا بسحب بورضملامسرلا ىلعاوقلطاو ةينطولا تاعونصملاب نوفتكي ليجراخلا

 مسر» ةيبنجالا تادراولا ىلع عضت نا ةلود ةبال له ةل اسمف « ةيامحلا ةفيرعت» مسا

 انا اناملك كدا ب فلا لبا ١ ةيببسملا تانركشلا رئاس زئاود تاديخ دك 6ةناذغ

 فوصلا تاجوسنم ىلع ةيك رمحلا موسرلا اوعفر 1874 ةئسو ٠ ةفيرعت عضو بوجو

 تايالولا حراخ نم ةدراولاخلا ةيصاصرلاو ةيديدحلا تاودالاو ريرحلاو نطقلاو ناتكلاو

 تايالولا ناكس ىقلتف بناجالا تامحازم نم ةينطولا عناصملا ةيامحل كلذو ةدحتملا

 مايترا لكب ةفيرعتلاكلت ربخ لماعملاو عناصملا ددع رثكي ثيح ةطسوتملاو ةيقرشلا

 الل ةعارز امها لاك رخاو نربسلا تال

 ةدحتملا تاالولا خيرات يف .ديدج رصع ةبادب تناك سيفا ا ناجح ةسائر نا

 لح يف ل رخو دعت ملو ماعلا يارلا ةدايق يف ةقالع ابل دعب مل ةيوروثلا رومالاف

 0 ا نع افلا امو 141 نس برخت نأ .ىتح ٠ ةينطولا لك

 هفطاوعو هلايما تريغ ةديدج حور هيف تلحو هلايماو بعشلا قوذ لدبتف ٠ ناحزالا يف

 ارو قتلا قا لاصتلا لغو فضالت ةييدتلا ُبلرحالاو ٠ اليد اد 0

 كَلَذ ريغو ةسايسلاو ت اداعلاو لايمالاو قاوذآلاو نراثملا_ صتخب اهب هتلمخب

 هيتس م تردحق "- ةناملاو ةشائرال تاناتالا تقون اح ١7 ١ ةنصان يفد ظ

 باذتتالل حشرت ةيجراخلا ريزو يالك رتسملا هرصاني سمدا رتسملاف دالبلا ءاحنا يف

 ناسا ناوسقلا يرق لاذ قنلا" نك اج لارجلا حشر راما بوح
52 



 6 ب( ةدحتملا تايالولاخ هراث )ب
 ااا ااا 11111 1 ل 1 ا ا 2 2 2 222 2 221502212121211 1111111111 1111 1111111111 ااا ا

 ةفاقلا ب٠سح هلامعأ ةلواءم ىلا كك دادو حجيحضلا ادد باختتالا عوق املو : اهننو

 0 وعبرالاو سدا هستلأ لع أ

 --( 1881 ةنس ىلا 1855 ةنس نم نسك اج ةسائر ) هم أ 3 0 35 0

 راذا ١5 يف انيلوراك ثرون ةيالو نم وهسكاو ةئبدم يف ديدجلا سيئرلا دلوأ
 ةمدخجلا يفةيغردلن 56 ماو دالجلاو برحلا ىلا ليم هتوبص ذنم يف رو 11! ةئس

 نشع ثلاثلا عيبرلل يف دعب ناك امو ٠ امل هدعتو اهب هبغرت هندلاو تناك ينلا ةيحورلا

 رابع لا كورشننه ةعقوم دبش نفوق نيدايم لخدو حالنا داق هروهط نقل

 ل هتلماعم آو اساف زيلكنالا ديب اريسا نسك اج مقوو هلاجرو رتمس كئاقلا

 0 د نحسلا نم رشف هتدشا نما ناةريق < -ةاررتما هيلا يردسصلا امي ا
 ٠ هرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا خل الو ةعيرشلا سرد ىلع نيكناةزوتلا سو

 نعي اونلا نم احم يف. اوضع بِختتاا 145 ةنسو ٠ ها ةيلط دادغ 5(

 . ىلا يقترا ,ةيلاتلا ةنسلا يف اع سد قوقل يف هبهاوم تادب كانهو,يسلنت

 ء تدورهلا ىف كناتشي وااباطخ قلب مل قلماك رةنس يقب ثيح ريشا ساحصةب وضع

 اميق ٍفلأوي تان دما لابمحلا نم هانا امك: .هنطوىبإا داعو هزك.ر م ىفعتسا مث

 .اروبشم» همسأ:ادغ ثيح ةيبرغلاو.ةييونجلا تارجلا يف اميس .٠ دالبلا هذه خيران .نم

 ردني ام .ةديمحلا تافمعلا نم ناكو. ٠ ةيبرجلا هترهش بسب اسيئر“هباختتا مث دقو
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 "نك ا دي

 الإ 0711 ةناملاو ةماخنالاو ةنلظول ةكيدتلا هحملاك داو لخير 15
 1 الا طع ىلأ جاتحست اكو يع محارم كاك 5

 لاح رلاةلمح 0 ديدسو ةححلا غمادو ةمبلا ر 8 ةضراعلا 2 ةدارالا ٠

 0 اكلي زا مز طر الوب امملا مهتسزع قف القزم ذلا لئالقلا

 دوجوبالا ميقتست ال ةموكحلا روما نا ىارو ٠ امهب روعشنا الا هسلاجم عسي ال راقوو

 نم فظوم ةيامعبس علخف هبرشمو هقوذ ىلع نبطنت تافص يوذو لمعلل ءانكا لالا

 د1 ا ا لام نرخ لو لاش 0000
 دن



 د ْ 0 ةدمملا تاذارا ع 0

 ىتح هةوانأخ كلذ هراثا 2 0 3 هعايشاو هراصنا نم ال زا هلايمال ةقفاوم

 ةيلهالا برحلا

 0 ل لكب ضراع سرغنوكلا ىلا ئلوآلا هتلاسريفو

 يذلا فصل اراصنانأ دين 868 ةَنَس 0 ةصخرلا ةدم ءابتنا دعب ةدحتملا تايالول || ظ

 تقرع يلا هل در وك 1 اوناك دالبلا ءاحنا ا

 نم مسق اهرصانف روك ذملا فرضملل ةصخز ديدجت بلط نمضتت ةحئال سلحملا ى

 3 ا سسيئرْلا ناكو تاوصالا يشن لن مل ابتكلو | 0

 ةثدم ءابتنا دنع هباوبا:لفعت نأ

 4 3 ل 5 1 0 39

1 3 3 0 3 4 
 ل 8 0 9 ثحبلا طاسنو ع هيث ر هحلأ ةفيرعتلا هلام 0ننح رطو

0 

 توم كس ملا و 51 هتساد. ىف وأ +3 انلا بف رطاي 5 هادص تددر ع يود اهناشب

 فمات ال ولأ «للادير كنارسف 00 عئاضبلا ىلع ا ةدانز نر 8

 تالا الو ا ل عناصملا تاذ

 ريغ ةعيرشلا كلت ناب اوررقو امأع اعامتجا اهبعُد دقعف تابالولا رئتاس نم مظعا ءايتسا

 مهاذالتقلاب نيروم املا اوددبتواهب لمعبالووغاكلذل ى قرساسال وتس يو

 9000 ناك طل راخءانيم ىلا ةييتحألا تاطبلا نم تر اع ل ١
 هك نك 1 8 هررقي ام ءاغلاو ضقن ةيالولل غوسي هناب حرص دق خويشلا

 ميما يقلل اه لينولوكلا نيب ذو رشملا لادطتلا را روحلا "ده لود |

 حصفأ داقلخملا ستسوشت ايم 2 ا 0 ل ثوم و خويشلا نحو

 . متسدلا ةلفلذب يات رخألاو ةموكحلا ناجح دخلا كوالا هرصخ اع خلاد

 00-5 سيئرلا نا لب :ةفقاقلو لادجلا ا لس فالخلا لَو نأ رض
 07 رس

 عئارشو تارارق ءاغلأ وح ةيالولا ىلع هيف ركنا اروشنم ردصاو هننأع ىلع رمل



 0 نسكاج ف ةضائر 2 0
 ةككدَل اا ةةة 0000 الا 0001_0100 اا

 0 ب 5 آ 8- ىم كاد قش: سرغنوكنا

 ٠ نسك اج سيئرلا امأ١ هتيالو قوقح نع ةعفادملا ي 5 الل خويشلا سلجم ع ءاضعا

 ءانمم 3 ةيبرخ ةجراب لسراو ءاعدالا كلذ نع ا 54 نا انيلوراك كرس يسم سلا

 0006 و ىلإ يكل لارسلا هداش : ممنلا نم قرف ريم هلا اك نوسلزاك

 كلت تعشقناو اًريخا اونعذا مهنا ريغ ٠ هراذنال اونعذي مل مه اذا ةوقلاب اهبعش عاضخال

 ةيك رمجلا موسرلا نوضفخي مهناب بونحيلا بشل ةيضرت اولمعو ٠ مدل ذس نودب ةماهغلا
 وديرب ام ىلع تاونس رشُع يضم دعب حبصت ىتح اجيردت

 1 نسنكسو مي درتعو نيف ألا نورا ةيومد كرات وو

 نيذلا ةونبلا يعاسم طابحاو م ذوفي تبتنا اهلكو ادرونفو ايجرويج يتبالو

 00 نارالا عاتجرتساو ضيبلا ةكوش دضخل دضاعتلاو داحتالاب نوملحي اوناك

 اهابا مهوبأيس

 وخينو اهيلع دولا عيزوتو فراصملا ةبحيا سيئرلا هلعف أم ٠ ليصفتل ةجاح نم ىرن الو
 ناف وبختتاو ةينا ةسارل راب هر اكتا دعا كير ن1 ةيضيرأب ةسحنا ال امس تكل ١

05 

 نوب رع اضوغع سيفر بنان ندر

 ىلا كلذ يها دقو را ذيدش ةدارإلا يتوق ناك نيسك اج ى 9 0 23

 3 . تناك ةدحتلا تاالولا,ةموكح.نا ره كلذ ليصفتو ب امنرق ةلود عم راجشلا

 بور بسب ابتراجتب تقحل ,يتلا رارّضالا نع اهضيعت ,ناب اسنرف بلاطت ' ليوم نمو
 اضيوعت رالود نيبالم ةسسخ 14١ يقع نا اسنرف كلم كيغر : نويلوبأ

 7 ل در را 0 ا نؤفوسيو مفدلاب ن 500 ا ا و مغ

 را الوب ارنا لكما سرغن وكلا ىلا راشاف ةلطامملا كلت نم سيئرلا
 لبلا اكريمال تمفدف ةبقلا موس تيشخ كلذ انف تار الف: رانا

0 
 ع
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 525- 0 ةدحتملا يأت لولا تاجا

 اكدئتئدتدتتتتتت اا و 0 1 2 222 2 2 2 22 2 ا ةبب عال ظل ا

 مرا 0 عم ةاساملا سفن ةدحتملا تا تلثم دقو 5

 قباَعلا سيئرلا ورئم مهني اهلاحز ةريش نم ادلع اك ريم تدق ءانالا ثأث ىو

 وهو لوراك لعل دام يفوت ةيلاتلا ةنسلا يف +818 ةنيم روم عبار ياش : ١

 رعاشلا يفوت هدعبو٠ اماع 43 نع تامف ةيرحلا نالعا اوعقو نيذلا نمايح يب نم رخا

 ناج يفوت 187 ةئس ناريزح ” . يفو ٠ ةروثلا رعاشب فورعملا وهو ونرف بيلبق

 . ا فش رغلا هقدحو ةردانلا همهاؤمب روهشم وهو كونور نم فلودنار

 ا هريغ تام دقو ٠ اماع 89 نع قياسلا سيئرلا ن نسدلم هبحن ىبعق 1875 ةنسو

 ةفزرلا كلت .نع كل ٠ مهدادعت نود ءاعملا قيض نيدلا لاجرلا ريِهاشَم نم

 يقبسيللا ةنسلا الا امها ركذلا رف رس تيرخا نير رض دالملا تييصال احرلا

 ةيضف كرار هكاوو ةلوه ام نايف يالا هلم ىلا تلوحف كرويوين ةنيدم

 يفو ٠ : رالف نويلم رسع هنن امش ارصتق تر ه؟89 0 دنا ما ترسل ددعو

 هنا ريغ ةمصاعلا نطنشاو يف ديربلا رادو تازايثمالا ةيانب نارينلا ّتمهتلا ةيلاتلإ ةنسلا

 الاتي ةييدتع منار اناث رك دك[ اه ريغ تاياتبلا كل ضافنأ ىلع تدي دف
 و د

 امتحاسمو ساسنك را ةيالو يك ربمالا داحتالا ىلا مضنا نبك اج ةسائر نمز يفو
 ا ناريزح ربش ىف تدحتاو افلا ” 43 ددعو عيرم ليم فلاد 1

 امامنا م لقو 0 فَلا هاب أمناك دن ا عارم 307 ا ْ 0 نغشم ةيالوو

 ىحنم 5 ٌنيربَس ىويس هان رل ( ب|ص.م يي وصلا 0 مل الو . ةملاتلا هللا

 هتبا ردو ةنمكحي َلاَزا ةا ةينطو 4 ةحمو 1 53 ضاحك اباطخ ظفاف 1

 كلذل عضو هنا اك تايالول ا د قلاده اجنالا دعاوق كد هنع جتني دق رما لك

 نتدام باختتا مل : 000 سلا نم نيرخلا يفو ٠ 0 0 تاعوضاسالا

 نو راق لايحلا بصنملاك !ذ يف هرظانم ناك و ةدحتملا تايالولل اسيئر ٌنَرويب ناذ



 -4( نووي نا ةسائد )- +

 هوما اا 11# ا ا ذذحل اا ظ”([0010011111010101000110101010 عع ا

 ةسائرلا ةياين اما ٠ غوبلا بزحب فو 0 ديدحلا بزحلا هدضعب ناك يذلا وياهوا

 نيو ةرختر يختا اذهو حويشلا نسلعل رمألا ملف 6 3 ١ دج ف ف مل
5 5 

_ 

 دس سس سس سالم > ل( 1-2 42ج ه7 22 هزج > هع ل نموهم سس سس

 000000 ايلا ِق عباسأ لصفنأ

 ياا 1: ةنس ىلا 1850/ ةنس نم نرويي ناف.ةسائرس

 ا ل د ا ريستلا تالا نسلقلا وركنلا نرويعن اف نييرام دلو

 ل كلا ارألا تروم نإ نا دعت م ايالاك هن ١ك سمان ىف كديولا
 00 لا رار ع رس قاقألا كلا قا ىتح تيل انو ةسركلا

 0000 ار 2 لا ةنبلا يف رهو لعحا دقو ٠ طارترسشلا كلا
 ا 0 و طارقوميدلا ميعز ىحضا نينس تس دعبو ٠ هننالو لبق نم خويشلا

 ديلا يفو ٠ ضبا مويشلا ساحم يف أاوضع بختنا 18748 ةنسو 185١ ةنس يف مث

 00000000 ا ال ١ داتماو رشا كلذ قدرك رم نم قفتسا ةيلاللا
 0 ىلوالا 00 هيما ١ هدم يف ةيحراخلا رظان 0 نم ىفعتسا 8١

 غول بزح مم: كارتشالاب نسيئرلا بئان نا دين ٠ ارتاكنا ةموكح ئئدل هتلودل اريفس

 ثيح اكريما ىلا داعف اهيف نيعت يتلا ةنسلا رخاوا يف بصنملا كلذ نم هعاخب اوعس

 قانا 3 7 0 عيدابا كلذ 6 ةسائرلا 1 ١ ري فيرخ يف بختنا

 هيلا ةسائرلا
2 



 41١ ب( _ةنحتملا تانآلولا خيرات 5
 72120120131151 11323135010 11 م م م م ل م م 1 ا ا و م واوا و ااا ل ا ا 11 م م ا م 1 1 ا 0 بابا

 نرد“ نك 1 006

 7 رضوا

6 

1 1 1 1 

 011 9 0 دج

0 
 ا

 تع

 مهنم ىقبتا نمو ةيدنبلا لونيميس لئابق عاضخا مت نرويي ناف ةسائر لئاوا يفو
 ة طولا ديدش يلام رسع دالبلا يف يداملا حاجنلا بقعو ٠ ةيبرغلا تابحلا ىلا اولجا

 تفرصناف ٠ اهفراصم ثحتنف تايالولا ىلع سرفنوكلا رارق بجومب عزو غلبما اذهو

 ةيلامتمزا ذالملا تيحاتحا احرق لوطي باتسال هنا ريغ كيعصلا سانا 000
 دايدزا يلاملا قيضلا كلذ اهنع حتتانلا بابسالا كلت :مهاؤ ابنم مظعا ثدحي مل ى
 ل رك لكم نع دو ٠ ناسا اهوار سطل ١ فرامل :

 رالودنويلم نيعبرا غلبم اهتنيزخ يف ىقنت اهيلع ناك يذلا لك ةموكحلا تفو نا دعف'



 عمم #111#1#1#1#1 1١ تي ل ري ا لا ل د

 كلوما أواعتياف نيشادغلاو قيل اتكملا ةذدح قوق“ + ةشعلا دوقتلا نم الدب -ابل ةممق

 هيأعتا| 70 هوم رخو لرعسلا

 صتخت يتلا يضارالل انمث ةعارزلإ ةرادا اهتلق ةلقاقتملا فراصملا كوكص نا ىلع
 00 يضارالا كلت عايتبال تائمو تارّدع سانلا دراوتف 0 ٠

 اهتحصب كوكشملا ةكونبلا قاروا !ملوبقب ةلئاط غلام رسختس ةروكسل 1 قياسا تقال

 ءارجال برضو ةينيع دوقف ىوس يضارالا كلت نمث لقي الاب ارما ردصا اهتمالسو

 000 3 نافةسائرنمىلوالا ةنسلا فب لمعلا تق ب الحا كلذ

 م ان اهو ناك دالنلا يف كلذ ا ا 5 ٠ عايضل هرم معا د ىلع كلذي

 ا ةيراحت تاتويب تسافاو عفدلا َنَع فراضملا تفقوت روك ذملا يلاملا ينسعلا ْهّنَع

 ةئس ناسينو راذا يرش نوضغ يف تاسالفالا عومجم :غلبف ةيمهالا نم بناج ىلع

 لم اذ رالود نول نيسمخو ةيام ودعت طوق 2- واوينو كروروين ىنندم فى ١ م8 ا/

 ف ةنحل تقل أنك

 د 0 2 - 2 9 1 اج سيئرلا رما بجومب لمعلا فقوي ن

 100 باجل "0 لواللا 5 تست رلا ضفرف ةداعلا ةقراخ ةساح و را

 5 م اللا نع هي املا ةمدالا 2 هال ا هدع 0 ,سرعغد وت 10 : تل 5

 نبا

 .رشعلا انتَ ا هل ةدجتملا“ تاب امال 1 هم رح 1 ةيلام قازوأ عضت ن نأ 00

 يو 37 لا 0 ع 5 ةيلا ىلإ ةمزألا جارنا يف الاعسم رالود نييالم

 0 )) ةلقتسلا ة هئيو | ةحتفس 7 ءاثنا وهو 00 1 0007 هيلي دنا -1 م نو :

 كلذ 31 و 00 55 ناك كو ةمالا م هيف ١ عدوا 1 ىص وصخ 000 ةرانع

 0 د لصف كذبو رضا كلو يف ا لالا نم اي تان ا د ٍّس



 2 0 ةلصلا 5 خيرات راع

 2 ةيمومعلا بعشلا لاغشا نيبو ةصاخلا ةم ةنركحل لاععل

 هنأ ريغ هضف رق باونلا سلحبم امأ-سيئرلا حارتقا ٠ .متويشلا سلجم ٌراجاف

 ةيداملا دالبلا لاوحا تنسحتف اهزاحاو ةحئاللا 8 5 رظنلا داع 8 عسل ا
 يف

 قف سانلا داعف هيك قلل ١) تذاع كراعلا ن 0 ع 0 6 2 0 ِ

 ص010 نتا ت#ذآأآذأذ]ذ]ذ 1 ]ا

 3200 [1١*1أ10أ10|011أ1]|]|]|]|]|]|]|]|]زذ|ذ]ذزذزذزذ ذ] 5505

 يه اهناب هه تجلا 2 ند 53 اوحناو ةراحتلا الود فوكو نم يوك 00

 اوناك ناك م اسك لاذ ادنك يف تابارطضاو لقالق تندج 1١8517 ةئيسو

 هيأ عيس أنه عوطتق كروب هادم ّى ام افاطعنإو اليم مل اوررظاو ةدحتملا 0

 ع ٠ 0 ارغاي ا 2 ةعقأ ولا يفأن : هر زج 0 ةدعلا ُي 2

 لقالتلا كللث“ نع ا د 2 غاو 2 مالا رئاخذ 0 تناك 2 ةئيفسلا | ا 5

 نر موبد ناف نكيارلا زواق مط ناوو نك 26 3 نيد هيا أ وح 02 1

 لخادتلا معو ماتلا داحلا وهو 6 يمسرلا ةممو 2-0 : فوم هيف نايا اوقف ردصاو

 و
 ناب دامجال كن :دلا نم ةيفاك ةوفب أر 5 غابت دود> ل لوو لارنحلا دفوأو اد نوءوس

 : ١ ٠
 هباصتا ىلا مالسلا

 ١-0 00 دلل عك يو ادت 0 نإ رظضالا تعم دف هان هب ى / 2 هه 5 ٠ 8 ص

 .تاالداحملا تيا ٠ ةسائرلا ي نررومل نأف فادعس نم هلايف يف حيحضلا "اع

 ةيسايس ةعقوم ترجو نع اليت بنا ديالا مومو ور نم تامحازملاو

 بوح أما٠ قياسلا مهحشرم نسر» لارنحلا عوبلا بح مشرف ا مظعا قيسا مل



 20 نروفا قلك ةسار ]7 6

 ال هنم ءاتسم ناك ماعلا يارلا نكلو نرويي ناف مواقي نم هيدل نكي ملف طارقوميدلا

 مهريغو هترازو لاجر اهبكترا يتلا ةحضافلا تاطاغلا ناو اميس هتسائر نامز يف ثدح

 ا لا باسل ف نمل كت ت11 را ريدا رابخ هنرتتتتيم ارزاك و هللا اهونمو

 رايت ناج باختتاو اسيئر نسره باختنا مف غوبلا بزح روفو طارقوميدلا بزح لشف

 ْ سيئر بنان اينيجرف نك

 تأ الولا 0 سداسلا ءاصخالا ىرج نرويب ناف ةسأئر نم ةريخالا ةنسلا ى

 ارالإ ل اموكحلا كداراف تقايو ٠ .سوفتلا ددغ ىف ركذت ةدايز تريظف 0

 ا لل 1 دما فاكر ةحامم ترقلو ٠ رالود نونلم ني راتع رع

 7-3 نويلم وسع ةعيسلا ن > ناكيلا دلع 37 00 5 00 ا ليم ل نيد

 ةدئاقبد الملا ى ا ملو ةم.قع 5 نروس نأف ةسائر 3 لاه ل اامحالا ىلعو

 ع 100 01 0 51 0 1 داك فورطلا نأ ىلع

 0 رد ىرتعا يذلا يسايسلا ءادلاو ٠ حاجنلاو حالفلا دالبلا
 دلي لج يفلا ءادلار اوه مل اق نووي نك نا مز يف هروص حنقاب ربظ

 ملبس .مه> . --ه> © هس وع



 3 -( ةدحتملا تايالولا- خيرات )-
 ضال 22031 1 11111 ا اا ا ا و ا ا 2 1 و ل ا و 1 م م اي ياي 010111101111111 0

 و نمار ذك

 1846 ةنس ىلا 1851 ةنس نم را نشره ةقأل قون

 ريهشلا يرثملا نسووم تيريورل ىتشتلاب نبا وشو اسجرت ىف كيش سس
 قف سرد يندسدبمأه ل ف جرخت ٠ ةرو لا ناكر يف للملا 3 دما يذلا

 ةفيطونم اعيرس ىقرتو نكت نق دخت هن 2 ةايحلاهتقاش مث نمو * ب

 ةسايسلا نسحو ةكنحلا نم هبصنم يف راف دوتبلا ةمطاقل ايكاح فت تل 5 ١

 ىلع لدو نسحلا رك ذلا هل دلخ ام

 ةسلج يف ا ءاعدتسا» هلامغا حتتفاو ١84١ ٠ ةنس راذا عبار .يف ة ةدحتملا

 بصانمل راثخاو ٠ دالبلا نع ةيلاملا ةمزالا 2 03 ا داحبإ يف رظنلل اعل قوق

 ثبت عئالطلا تناك و ٠ ةيجراخلا رظان رتسبو لايئاد مهساري ءافكا الاجر ترازولا

 0011 سرتوركلا داك ام نكلو دالبلل حالفو ريخ هنم 6 غول 0 مكبح نأب

 ةيماثلا ةنبسلا “يف ناك و لمعلا نع

 تانالولا ىلع 558 ةهسصخمس لفتحا دقو ٠ ةعباف ه ردعم

 هدعقاو شارفلا همزلا ص رمب 5 0

 ةلزانلا كلت 9 هيبصنت ةلفح ىلع ربش ورم دعب هبحن .ىضق دقو ٠ هر

 ةعجافلا كلتل يدودع 0 دالبلا لمس ا ةموكح خيرات يف !هعون نم ىلوالا يه
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 ما

 1 راحت حل 39 3 7 9 م 55

 ا
 خ١ 1 1 3 : 1 0 ريق أ ا

 1 1 0 جي ' 5 تا 1 ا لا 2 مي الأ 2 ا
 2 0 1 ١ 0 2 ١  3ا 0 2 5 ا 8 5

 0 | ١ 110 : هرم 1 0 12-و

 5 ا 0 1 ا 1 1 دع جهيم لإ 11 اال 1 "3 "ا 0

 0 1 د د 0-0 وح ا ا ا اع يعحرووم رم ودرع 0
 : ك1 52 225522- 00 20 تر 5-2 2-00 2 + يح

 2 .هتاسسب هاه

 ار قرع عماد )2

 ناساب ةضورفملا نيميلا سيئرلا بئان ري مسقأ ناسف سداس يفز ٠ ةرظخلا ١
 ةدحستملا تاركا لإ أ

 ميو ةلك جيرخو دلوملا .يبجرف وهو ٠. ةيسايس ةردقمو قذح اذ راين نآكو
 3-20 ةنسو باونلا سلجم يف اوضع بختتاو ةاماحملا نف نقنا دقو“ يش

 الو كلت لبق نم خوبشلا ىلجم يف اوضع راص كلذ بل ٠ اجر باول ابكأح
 عوج دفنا عمو 7 هرمع نم نيسمخلاو ةيداحلا ةنسلا يف وهو دالبلا سيئر حبصأ نالأو

 ةدحتملا تايالولا فرصمل اداضم ناك دقف غوبلا بزح
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 دج لح يعدم هسمبتول د
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-_- 1 4 3 

 - 7 هدحصم 0 0

 00 2 ١ ا 0 7 71 1
 0س 3 5-5 0 7 ' 0 54

 اين م لح 77 - 8 ---- 11 تح . - :

 قلو لوا ره دولا انرابا بر بش نمدودافلا»ةقاراخنلا تروينوكمل هلا كيلا

 سالفالا ةعيرش يف ثحب كلذ دسنو“+ اهركجمراملا ةلبتستلا ةنلوفتلا اللام 0

 لريال لج انرتملا نؤيدلا ئيعن خم راجتلا نم نورينك ملحق كلو اعلزاتلا وقبر

 تايالولا فرصم ىلا ةصخرلا ةداعا ةلاسم يف لوادتو ٠ اهئافو ىلا 3 ليساإلَو
 ةروك ذل ةصخرلا ةدنأ نا عمو هناي رم ام ىلع البق هنم تعزز تناك يتلا ةدحنملا
 ' ررق ل ٠ انتافاوش ةرالو ةياعر نوط (ةليع فرصملا دواع دفق ١8595 ةئس تبتتأ

 7 | نكلو» ديبك ديلا فرصملل ةلادع ةصخر ءاطعا فيحَو «تنارتلاو ويشن انيلحتم

27 3 



 بسسس 1١<

 اا 21000[ ا ا اا ااا

 2 001 ءاضعا. ردو هنود فالخلا كلتا ٠ : راوقلا ك كلذ ىلع ةقداصملا ىبأ

 اليخأم مهفئاظو نم العلا هك ارملا يوذو ءارزولا لك ىفعتساف ١ هيحتنم نم مه رصان

 هطوكحا نر اك 227 نأ را فئاخلا كا دك م ىف كلك هناخ رتسيو رتسلا

 هل ىتلا ٠ ىقرتلا لاقلا ةيسيملا دلا 2 االولا دودخ ناش ارتكنا ةموكجتنو

 ناتموكحلا تنيعف ٠ ةيبح ةقيرطب لبةيئاهن ةقيرطب 1814 ةنس كلذ يف ثحبلا نابا ىوسن

 ادنك و ةتدسملا تاءالولا كالاما نيب لصافلا مختلا عضول صضاخشا ةئالث | ماوق ةنحل

 نم نسما دل الاعلام اناث لدانتملا قافتالا ملو اميلع فىاتخملا دودحلا تو

 ىلع فالتخالا مادو ٠ هيلع قفتي ملف سنرول تناس رهن ىلا يكيتنالنالا سونايقوالا

 نيتلودلا نم لإ 81 ىلإ يحسب ىزأ تداخلا داك فن + ةنع 96 ةدمحتلا كلذ

 انشان نوت رشا درول ل نيتلودلا يضر ام ىلع دحلا عضو رمأ ضوف اريخاو + أم

 ليوطلا تلاول لاو تكلا دكر ةستللا تاياللولا نع عمو رتسملاو ارتاكنا ىف
 ماصخلاو روفنلا يعاود كلذب تلا را كالمأ نس الصأف ادح اعضوو اعنا

 دور يف ماكحالا نا كلذو ٠ ةيلخاد بابسال دالبلا تبرطضا ةيلاتلا ةنسلا يفو
 ا دوال ىلإ حرا ةتارلا يجر ىلخ وكف هدم يرجت تب ذاك, ديلا

 روما ىلع ةروك ذملا ةءاربلا يوتحتو كالمالا يوذب تيوصتلا قح رصحب اهبجومبو

 ماظن عم قفتي أمل ةيالولا روتسدريغينا مهضعب حرتقاف ٠ ةيروهمجلا ةموكحلا حورل ةفلاخم

 ىلا اومسقنا لب كلذ ىلع ةيالولا بعش روهمج يار قفتب ملف ةيروممجلا ةموكحلا

 بزحخا» مسأب دهنلاب )» ملا ةعيرشلا بزح)» مس انف رعت لوإلا جري ةاضتما نتي :ح

 امك اح د لختا همدق ىلع ميدقلا ءاتياذس ملا لالا ههنا توما جا

 1 اع رع الو نجح ميدقلا ماظنلل ضهانما رخال رولا 3

 تارجاشم نييزحلا نيبتئدحو هختنم هيف تسل اء[ ةايوكادلا اذ نبيك 164

 ع



 عا ةدحتملا تابالولا خراب روح
 01111 1 ااا 11111111 ااا ل ل ا ل ا م ممم م 1و و م اا ب ب بباب ب ببي ا

 ةنايخوةروثلا ا مل 0 هماع ضيفلا ى وغلاف هد رحو 02 هر ,ادلا 7 تراد ة ةعينع

 مس نا 9 ىلع كلذ دعب ةنع ىهفعو كيءوملا اع هيلع مكحلا ردصو نطولا

 د 00 ناس م نع ا
 ١82 6هئس ناريزح روس يف هنع أوفعف اوداع كك صفرف ند ةموكخحل ةعاطلا نامعا

 طرش نود

 دالبلا هذه خيرات وري ملو ٠ لهركنب يف يراكذتلا رثالا ءازب مت 184 ماغو
 تدلك ةينطولاو ةسامحلا نم تددباو ء ءاعمح ةمالا هل تمتها عونلا أده نم ءئش ر

 اهردق لاجرلا ريدقتو ةمابشلا ىلع لادلا ءانملا تلذ' و رشوت دقق رت الا كلذ ةمأآقا يف

 00 يسنرفالا تانئفال ا رحح 59 ١ 815567 ة؛نس نأ ريزدح نفو يف
 تا

 ءاقملل ايسانم اباطخ بالا خرش يف ذتن ١ ناك دقو رتسبو ل أأمن اد نيل وا ةمتساب

 ,نمم يددج انام رسب و باطخ عامسو 0 لا لل يف ع عمتجا نم ةأمح يف 3 35

 نيكو اهلا كلم نق ترفل لا لالفتسالا ن رح ىف كراعملا قايعأ وضاخ ١

 ٠ يراك ذتلا ءانبلا كلذ داشي ثيح لهركنب ةعقوم اورضح نيم :نوعبرا مهنم نس

 الك ١ تغابو + ةةنس ةرشع ميس دفنا الادوخمم_ملق ايلف: ناك هكنيلا كلذ ناللا نأ 3
 0 . 00 ا 2 -

 ليس يف اودهاج نيذلا لاطبالا لس 920 رثا وهو ٠ 0 ولا 0

 أمدق ١" هتدعا) طيحم بصن كانه 3 اناوماأ 0 ءامحا أوناذ كا يت

 كلذ نيشدت لافتحملل وبلا ا ا موي نيعد نق ات مارا

 كلذ لفغتحا 5-3 نار د زح ٠ /1١3 كلذدل ةمزاللا 5 كافابشسوللا تمَنْق ء ءانملا

 ا رهاظمو ةينط 0 ا دا ىرج ام فصو نع اري جوالات

 يف رسب ند ش 01 | اذه ناك هنأ. ريغفسف رتسو ريشدتلا باطخب هاف دقو

 يم تامل بقعو ياش ناعير يش 35 هلآ 0 م يف ادطخ هفوقو يأ '
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 0 رايتو نس ---- 1

 سيئرلا ةدم رخاوا يف كرويوين ةبالو . ةريثك تابارطضاو لقالق تثدخو
 نوعدب اج همه ىنح اوماد نسكن الوبلا ءاضغا دحأ 0 داقحا نأ كلدو راش

 تت 22 2 8 و اا ا ْ
 نوضاعتن اوناث كلذ ىلع ءانبو ٠ كرويوين ةيالو نم ةفلتخم ءاحنا يف ميل كالمأ

 ةنايضلا كلْلَي هيد 5 اوضقرو نيحالفلا صعب بصتعا أريخاو 5 اهم أعم انأمص نيحالقلا

 ىلع أحور طم ريجألا كلذ يغب دقو قاسو هلق ىلع تامصاخملاو تاثمانملا تمأعف ممل

 يناهن لج ى لا لص وم وتلا نود ل دام ايل هو نم .ةيالولا س احم يف ٠ "محلا طاس

 اوماد نيذلا نيحخالغلا نودبطضي اوعرش مهنا 0 مك وكس تا زر :٠ اا كا

 اخف هب هالشلا عاجراو املا قي ةيالو ند فصسلا ١

 ةشقانملاو ثحبلا ديق ةلضعملا كلت تيقبو ابيغس

 3 5 - 4 2 | .٠
 خيرات نم امسق نولغشي ن رمل اذه ىف اوراص نيدلا نومروم لا عم راحشلا أما ْ

 هن 1 عن 5 هي اعع خ1 وعمل ةعم 5| كح 2 مع ىلع اع لأ 7 0 نك ةللاتم جلولاا وك ةيشلا كلت عامفم كلذ رم ناكشولا

1 3 3 0 1 7-0 2 5 
 نوعشسي اوعرشو ةيامسمخو اغلا دقو مهيهبنع نادإو تمس فس وب مبيمل ةماعاب يروؤزم

 نويع يف ميلامعاو مهتافرضت قرت ملف ميبيصن نوكيس دالنلا نم يبرغلا .مسقلا نا

 .ددنحلا ,ن له قزق ترضح ةصرفلا م 7 مهنم 5- أوملطف يروم تعش

 ايالو يف اوُلْزَن دو |8175 هلسا يبسسم رهن اوربعف عوبرلا كلن نع ءالحلاب مهمزلاو

 قفيأَغ أدبعم اضاا أبمق اوداشو (ليمحلا) وقول أهومس ة ةنيدم كانه ءاحسن ىلع أوداشو رومتلا

 اوروا نمو لكلا عا ءاحئا نم 7-3 - 6 عمتجاو 9 5

 كح يف .مك اجمل 5 ا 5 58 سلا ص 1 نولهالا 8 دقو
 ١



 0 ل هلا ايالولا تك 0

 200000010101000 مع عا ا م 111 1111111111111 ا ل

 ا ا ل مطفي يتلا

 5 احزو همخاو ا ىىلَغ ضعغلا يقل هحامهو بعشلا جيحص طسو يفو

 باوبا ور وينر ل ١8414 ةنس ناريزح "7 يفو نحسن ١

 هع أضم نومّزوم لا نواعساالا قياض فيصلا كلذ فو نيئيحشلا كناذب 1 2

 نع دبع ناكم ىلإ اولحتري ناوي عهراقعو .مهتيدم لوك وتين مه وم ولا ىلا

 كلت نم 3 روس يد : ابرغ قيس اور 0 ماعو ٠ ةموعزملا ةيندملا كلت

 قاحللا ى 0-5 نم يهب م رطضاو م جاو وقون هنيدم ىلع عفادملا تف تعاطا ةيسلا

 اوعطق ىتح ا مهر يسم 0 سلب :لسنوك يف مييلا اونضناف :نيخزاتلا مهتاوخلاب
 ةيطاقم اواتح/و ةييليعلا «ةجلاملا ةريحتلا» كيل تلبص ىجارض_نلاااوشت وي

8 
 ةعقاولا باسكت ةمطاقم ببسي. دالبلا_ئف ميظع جلبه كثدح ءانثألا كنس ر

 نع هه نك راما قنش مل 0 دقو ٠ هيك انابزول 0 م

 ل ل نم افوخ 10 راهعتسا.ق ,تنعار و 501 أ 57 5 وو

 ل ا دبل ريك الاول ١ فدوبح المك زايمتسالاب 2

 ا هلي اغ نامت "لكان ةةركس هنأ ط ل 5 2 نم م نتسوا ىسوم ر 20 ةحبسف

 0 لسا ودل فريش 0 !لغوةنيكلا ةقه لم داللن الضف

 للا رطبا اوال ءيبابك# لا: نيرح ابل شاعت ورا نع 0 مكس

 ىرخا ةلئاع ةبامسمخ أو ا نأ هل حيبأ و اعتمللا هنيال ةيبلا كك 5 1 0

 ل تا

 ةدحتللا تاب الولا» نمر ىيعيرطتملا نيا هدغ لذا ةئ تا يأ را 1 و

 نييزناتلا قت ياا ح رحد .نافرطلا ]ريف مسيتلا ةبقرم لدار ومها رتل دونا

 ؟بردكح كوالا ةناشاطياتسا 287: ةيبب ا راذا لري داس شو:لا ىييكيدكيللا ٠
 يي

 وآإ



 10 نايا هواه هلم از) كح - 22

 نوجد 5 ل ع هللا ظالم حا

 ليف ريتا اب ىلع ماق ومالا هسا نيامبكت يف نصحت ١ اناس سْئرلا ةدايق تحن

 ناقيرفلا محلا اريخاو .٠ جباعتلا جيد, مهوحيذو نويكيسكملا مهيلع باقتف.نإادالا نم

 دذو_ساقكت بكالقتساب .تيتناو دوتنيساجم ناس: قعقو مب. ةفورغملا .ىهو  ةلصاف ا ةعقوبب

 ازرق انادي هلم ترابا ولا تانك للالاقتسا, تف رخغا

 كفا اللا ىلا ءاطنالا ايل قسم طم كمتكش ورق نادك لشي حوطاامق

 عم برحلاب كاششالا نم هفوخل قراسلا نع رووا ناف مل < نفد ةيلجتلا

 مامضنالا كلذ نما يف ثحبلا ديغا زاتت'ةسائر نم ريخالا رطشلا ل ناك
 ةحابيمو + .ةمسنا فلا: يتثئاملا نع فان ئتج ديازت "لق"ساسكت ناك ع
 :ةسمخب اننافلسنت ةبالو ةحاسم نم مظعا ةحاشملا كلت عبرم ليم"عملا "1 0

 ءامضنالا رما لغشو ٠ ةدحتملا تايالولا ىلا اهتمرب ةيروطاربما ةفاضا ةياثمب يهو فاعضا

 1 دوال اقل + ةلطانإ «ريئررلا ىابتعتا وخلا نست“ © ةييماج قك ردالا 5
 دولا نيب قيام نحالاو ' مامضنالا يف بغرب امهدحاك !ذ ناثب نيمسق ى ظ

 حشر دقو ٠ ةوقلاب ناتقاكتم نابزحلاو هداضي غوبلا بزحو كلذ يف اغار ناك

 يرنه ع حشر ر مدل جف معلا يس بانل كم كلوزم نول يوتستملا 7 راك نولؤالا

 اماو ٠ دبالا ىلا ابيلع لوصحلاب يناثلا ءاجر عطقناو ةسائرلا يف لوالازانف يالك
 اينافلستب نم سالد حروج اوبختتاف ةسائرلا ةياينل

 ةئنسرايا.يفو روهئيطاب ةنيدم يف دقع كلوب سميج حشرت هيف من يذلا رئت*وللاو

 نم ةلاسر لوا يهو 3 ريلا فا ني ةمصاعلا ةلظاشاو 7 هئيبعت رخ لسر 000

 ملاعلا ى 1 فلا ثداحلا كلذ ركتنل امحر الاحم معسفلا خيزاتلاو ٠ . ,ملاعلا ي ؟”اعوت

 ستسوشت اسم نم م:سروم ليئومصفاتسالا وه ”ملظنلا لفازتلتلا عّرتاومو : ريقت ١ مفانمب

 نا ريغ 1074 ماع ذنم افورعم ناكف عارتخالا كلذ هيلع ينب يذلا 6 7

9 + 



 ف ظ 0-5 ةدحتملا تانالولا خيرات 1

 0-2 ااا ااا اع ااا يا يااا خ11 اع

 أ 2 ليث ومص 1

 ١888 ةنس هتاناحتما ادتباف ٠ ملاعلا عفنل هلامعتسا نسحا نم لوا وه روك دما ليئومص

 تفرع مل ةرتقا ةتللذ التو ٠١ روكاذملا اةعازتحلا اؤايتما لان تاوتس نكي تلا

 ىضاقت دقو خللا ةس روكدنملا رمت ءوملا دامعنا نم ريخالا مويلا ىتح اًئيش هيف هنع ملاعلا

 اذه لعلو ٠ ملاعلا يف ةيقرب ةلاسر لوا ةرجا رالود فلا نيثالث غلبم سرغنوكلا

 ماعلا عفنلا ثيح نم ىرخالا تاعارتخالا قاف عارتخالا

 ثحبنلا طل ىلع هماما تحرط ١844 ةنس كا يف ا دقعنا الو

 متو رارقلا كلذ ىلع اروف سيئرلا قداصف يك ريمالا داحتالا ىلا ساسكت مض ةلاسم
 بيصنت لبقو ٠ ةدحتملا تايالولا كلس يف فارطالا ةيمارتملا ةبالولا كالت ماظننا ةلاسم

 ذاحتالا ىلا اوياو اذرولف .مض ىلع اضيا ةقداضملا كمن حاوو موي كنزي لولا

 ملوك يملا ضال فعن صرنا, دسناللو ىحوةزيتنالا نا ذيع ىف زيمألا
 ةيلاتلا ةتسلا ىتح !اهمامضنأ



 324 كلوب ةسأن زر 27 70

 0 2001012 2 22222222 2222222222 2222 2 222222222222222 2 2 2 22222 222 ل 2 2 2 يبي

 نوعبرالا م عسألا لصفلا

 1845 ةنس ىلا 0 ةنس نم كيسكملا ىرحو كلوب ةسائرد

 هببا عم لقت هتوبص يفو ٠ انيلوراك ثرون ةبالو يف كلوب سميج سيئرلا دلو

 اوضع يقبو سرفنوكلا يف اوضع بختتا ىتح ةديدع فئاظو يف بلقنو يسانن ىلا

 "يا الب اك يلا ١855| ماعو ةنس ١4 ةدم هيف ابيطخ ىرحالاب لب

 ةيجراخلل ارظان .راتخا دقو ٠ هرمع نم :نيعبرالاو ةعساتلا يف وهو اسيئر بختتا مث

 ٠ ةكنحو ةبردو مزح وذ لجر هل يضتقي زك رملا كلذو ٠ اينافاسنب نم نانشوب سميج

 ار لل دو كييك زو جتا تابالإولا :نياافيسملا .تااللحملا كا

 دالبلا حرابو هرفس زاوج ةيناثلا ريغس بلط ىلوالا ىلا ساسكت مض ررقت املاحف

 رمالا ىهتناو مامضنالا رارق 000 ا كلا ا رت

 نالوا لعب تلا هاد ةحراعل لكما ةلركح لل ساكت سشاس

 هرقل امرا يف عرس ناي“ هيلا نولسوت كلوي :نييثرلل .ةضئرع اوعفر مييلع نايل

 هشَيِج عم ميقمل رايق اينرك اذ-لا رعتلا ىلا :هرمإل اوفا ةياثؤلا :ردصاف.. تايه زل

 اك قلع ءارلا تن نا كاوا ايف كيسي و ساننكت ل نا انايزول يف

 7 ةرواملنم اسنين مكمتسمانالجلا ةكلذو ةطوتحلا ةللم كيلكللو

 ناك كاتو نيلمكتاوب ةليوهوك آببلآ تمضو اندابسا يع ابلالقتملا مل ' اه يتلا اا



 00 0 كايا خيرأت 01

 2090100 ااا 1 م 2 2 22 2 2 2 222 2 2 2 22 2 22 222222222222212 2122212121 0 1 0100 01 21202000 20 1 2 لا

 م يوب 0 / سحب
 1 1-7 ١

 ا 4 1/07 جا
3 0 1 1 0 

 2 20 2 * ري )3 د ١ يروا زق ١ © كهزحمل هك 2

 ا 5 ل م

 44 1 41 و جوت ا
 7 مت يسمو

 ل 1

 7000 و اراب 1
1 ١ 3 

 ب

10 
 57 رب

2 

١ / 

1 1 3 

0 
 ا 7

 ل 11

 --_ ل ل 2

 0 لحن 0 3 2 و 3 1 10 00
 1 هيلا لءاعرف تالي 7 ناطور 0 1-3

 تعدا لالفتسالاب 56 ترزاف املف ١7657 ةئتس 0 ةروث نايا كيسكملا دودح

 نأ 00 اك نمالسسق تحضا دق اهنايو اضن اليوضرك طاقتي
 كسكملا اما 5+1 نس ١ كب ١.١ ىف تيشثو كلذىلعاليوهوكو 55 نع

 لازر ال تلا اليزح رك, لشي الف اهدحو ناسك ن:لالتتمالا كلذ ناب ع
 ادودج ٌقعدا يك ريمالا داحتالا ىلا.ساسكت تمضنا امدنعو ٠ ارك الما نم امسنق

 فالخلا ةيوسن. اك ريما تضرعو .٠ :نيدالبلا نبي عازنلا اشنف,كيسكملا اهيلع اهنركنا

 تايالولا تمزج نتج كلذ كيسكملا تضفرف اهيلع فلتخملا يضارالا ىلع ىنسحلاب
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 د (6كلل وو ةسانر دود 25

 روحوا مايا عع اع ع اا

 0 ١ ل كرم ْ 1 هيض ام نا

 عمتجا ١8480 ةنس يفو ٠ فالخلا ةطقن وهو 08 وير رن ىلا هدونجب مدقتي نأ

 كينكملا نا ةلثع اك رمل تناك وت يدنا قالا ةسخلاوةهدرالا نيب رايت ىدل

 اميلا ىمنو ٠ .ةيملس اجب لمس نواح ممل لكل عراد ههدفدا يلا دقتملا لوبق نفر
 كلا مارال ل دل نقلا سا ا لالطل هج حم كيكلا ونا
 اةعقاولا لئازيا تنيوب ىلا مدقتلاب يك ريمالا:شيجلا عرش راذا ربش نماث يفو ٠ اهيلع

 رهن ىلا مدقتو ٠ ةريخنلاو :دازلل اعدوتسم رليت لارنجلا اتا كانهو ٠ جياخلا ىلع

 لباقملا ناكملا يف هزك رم لعج هبصم نم لايما ةعضب دعب ىلع راص امو٠ دنآرك وز

 نورب ةعاق كلذ دعب يعد هنكمي ام عرساب القعم كانه داشو سار وماطم ةدلبل

 ساروماطم ةدلب 2 هشيحب 3 ناك يذلا اتسيرا لارنحلا ملعا ناسين ا

 هسا ع مويلا تكللؤد نسف 0 ٠ تادتبا دق نرحلا نا رايت دا ةرو 6

 وردم نولوولع نياكتلا ةدايقب قيبك ريمالان اسرفلا جم رقت ناكيسكملا .نمةمؤرف

 00000 1 لاارطما هلا لن شع هس نتازوع سحب نا كيتو قا رار

 هك ف قرحف تزرع ققولا نسف ينو ٠ نرحلا كلت يف رده هدنلول كلذ

 يخف ٠ مييلع لاصتالا طخ عطقب نييك « ال اوددم 3 نوري نصح قر ربا

 ” دلال دوا دان اياسنو ةزئاورا "تقوي ىلا: قاوتشقت_ قييكبسكملا .نا"نابت ارحل

 ساروماطم ةدلبل ةلباقملا ةعاّقلا اما ٠ اهتيماح ىوقو اهيلا باهذلاب عرساف ةريملاو رئاخنلا

 باحسنا اروماطميف نويكيسكملا دهاشو ٠ لجر ةيامثالثب نورب روجاملا اهتيامحىلعماقف

 راو ل اك الار والك كالاتي ةلوصقلا لف ٠ءوانف دويتو نك ريعاالا للاقلا
 مجاهاذا هنا مهدئاق مهوتو ميظع حرف ناكيسكملا لمشف رابدالا اول 4 ع رلا مهيلع

 دك ألا لاذختاب بر محلا ي دم اياتغاو نورت
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 0 0 دس هلق | اال ولا ,ا خبرا 0( ْ :
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 نل0اعاااااع ااااا 220000000 عا ا

 ” اع رشنلاوس 00 راد 0( تننيوي ىف: ةلمتعا ىلع اي ء/لارتحلا نعاانو

 ٠ اوربعدق يكيسكم يدنح فاالا ةتس 10 و.*:!نورت !ةغلق ,ىلا دوعيل .ئدتج ىغلاو

 ريظدنعو .٠:هدونجتو ىليت قيرط ف انقاو وتل | اولاب عدي ارك رم اواتا وكلم ود

 نس مشعر خبل ىحر اجيب 0 رادو رخآلا انها نامصخلا دهاش ولم نما

 انبمإ ليثق ةيانبم مةرابسخو نييكيسكملا"رايسنا نع ةيقونا لسا ل

 ادح ةفيفط تناكف تنيك لا 25-7

 ةندلأث كعب ىلع راص املو نوري ةعأق ىلا ةارمس راين 13 حلا عبات 0 ءويلا ُي و

 نا فلس احل مدقتلا نع هدصل تعمتجا ناتيكلا رق ع ةوقب ىفتلا اهنم لايما

 اانيتسا وتكأ- جرملا منهي ىف اوناك و .٠ املا ال يداك ابيربةعسا ةنانلا سن

 شاعرا رطم تحت ازمدتت يبناف ركذت ةعاسم نويبك ريالا يبا
 اكيفال ماعلا دئاَقلا اوينخاو ةيعفدملا لاجر اومزهف ودعلا تايراطب وحن مهيلع بكسنملا

 نييح 6 2 نمافوخ نوعا أربع ءامحا أوعمت نيدلاو 00 2 فقر ,فسق * أريسا

 ليانقلا قالطا.اولاو نيبكيسكملا نإ ولع نورد ةحاقيولا رايت لارتجلا سب

 ناكسكملاب .قنخل دقو عاند. نحل امنع تيعفاد ةيماجلا نا ريغ اروساط»

 رانك لانك
 5 ا لع 5 1 5 01 ,

 سور عيمجلا ىف تيد. ةدحتملا تادالولا ىف دنارغوبر رهن "يقاوم راخا ا تعاذ لوا
74 7 2 _ّ 

 ةررتجتم نصاتخللا لكيلا دقو اهتافالتخا ناذغتإلا:تيسائتو .فالوسلاو با 0

 دونجلا نا» هلوق سرغ وكلا ىلا سيئرلا ةلاس ىف ءاجو ٠ هلالذاو ءوصخلا ربق ىلع

 رابا +٠ عي و « ميضرا 8 كمل حا 8 نق بل معيش ال نول ةيكيسكلا

 داتا ارز رح 5 لاين ولا ديب واع اراه سرغنوكلا نا م

 نقب خواتم فلاب وشل ستريم اج نا هبلا نموفو .٠ كيسكلا ةموكح ا
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 يف 52 ةيمومع تاعامتحا تدفعو هفرصت قلطم تحن رالود 0 ةرسع غلبم

 مسرو ٠ ةيدنحلا يف لحجر فلا ةياهن الث عواطت ةدودعم عييباسا هدميؤ * داللا ءاحنا ياض

 ءاسقا ةثالمث ىلا ةيكريمالا تاوقلا تمسقو ٠ كيسكملا وزغ ةطبرخ 3 لارتجلا

 وزغيو ةيرخصلا لابحلا عطقي نا هيلع ضرفو ينريك لارئحلا ةدايقب برغلا شيج املؤا

 اعلا دئاقلا توكس لارنحلا ةدايقب طسولا شيج يناثلاو « ةيلامشلا 7 ميلأقا

 لارتجلا ةدايعت تاغلا] متالاو** دوالبلا بلق لحيو كيسكلا جياخأ ربعي نأ نيغثو

 ننارخب وعلو 0 نك امالا لتحيو عضخي نا هيلع ضرف راين

| 

 فيصلا فصتنم يفو ٠ لو لارنجلا ىلا ابب دهعق اهعيزونو ”ونجلا عمج ةل اسم انا

 اللا 0 ل دلال لارطلا ىلا يدع سلم لارا نم
 ةركلا ديعي خرب امو٠ لاتقلا مهدعيو مهنرمب عرشف رك انعلا هيلا تعمتجاو ويئوطنا ناس

 دعبو *-اليبس كلذ ىلا عاطتسا املك موصخلاب ليكذتلاو دنارعوير رهن يحاوض ىلع .

 راس اهنمو. ساروماطم ةدلب لتحاو نورب ةعأق نم زاتجا مايا ةرشعب ةريخالا ةعقوملا

 مهترك رم اًوادجو اوعجارتف عزحلا“ مهارتعاف نويكيسكملا اما ٠ةيلخادلا يف لغوقل

 نيليلق"اوناك هلاجر نا ريغ * اهنم مهدرطو املالتخاب راين مبف * يريتنوم ةنيدم يف

 راصف ةدحن هئفاو 8 نا روش ان 1 رد 0 9 يي يف صيرس 9 مزتلاف ىباعتو 4

 ّى ريتلوسف لا كلو 1 2 هع لك غلبو . قرفيع تالا هش دايك

 ءادعالا صاصرب ب نيلابم ريغ ةونع ةنيدملا اواخد ىتح نوفر امالا تزل ا رضاحو

 ةنايمزيعلا ةعاتلاو [زكاج دنا ركلا 2 د س  مهياع لاهنت ناك يذلا

 علا 0 جلا اهآم نوجر خيو ت توّبنلا نواخدي اوقف | م ن 7 ١ موجنلا ب كانه اومقزو

 ىلا رهعبمب و 75 نم 0 رفق ايدويمأ ي ميك دئاعلا أنها مهَخوَجو نم دع اننا

 ةمصاعلا
7 



 359 : 00 ةدوضلا تانالولا خيرات 0

 كا ااا 10:00 العا عاام ااا ااا ااا عا

 نكح ناجع 0 ا ايت دئاقلا ىلا يمن يريتنوم طوقس دعبو

 ىنامث ةدم ةنده دمع نع ىضرف ملسلا ةدهاعم عفوت ترق. نع هناو حلصلاب اك ذي

 نيك ل ناكل نا عقاولاو لازنلاو تاشوانملا نع نايناجلا اهيف فقوتي عيباسا .

 لصف نوِضغ يفو ٠ دالبلا ةساثرى ]وت ا يف هافنما نطاق

 تضَتنا 1و٠ لاتقلا ةجاس ىلا عيتسراو عينج ىلا نيرشع كسككلا كيا ا

 11 نقف ٠ ةمرحلا ةراظن 0 المع هامالا علا نا 2 ,نحلا مدعت ةندهلا ةدم

 بونحلا ىلا الم نيعس كعب ىلع يهد ايفل هدم هلاحرو ثرو لارنحلا لتحا

 ةعطاقم ىف ايروتكف ةنيدم لتحا نسرتا لاردجلا كلذك و * يريدوم نم وغلا

 رهن ىلع ةعقاولا وكيبمات ةنيدم. ىلع هفحبز يف راطب ,دئاقلا اهناوشإ يتلا ودا
 : 0 ا 2 0 2 3 . 0 . : 0

 لارندلا اما ٠ اياتحا لق 0 1 ةرامع دئاق ررود قتيلا و هغاب كانهو ٠ وكنأب

 لف لونو دشيف كط كما لع ويينوطلا ناس كا تاس سل ا

 ةداسنف ملتساو 5307 لارثحلا لصو من نمو ٠ يريش وم هنيدم نم يأَوَف 900

 ةيك ريمالا- تاوقلا د نا

 ةداش _ ١84 ةنس كادزح د 5 مد ىلا ل م

: !' 

 نم ةنامعيرا 7 2 ةمواه قد نودي ىنريد لارزحال 0 1

 ةيايثالث دعب ىلع للاهل + ةرهكيشسلا لا انو رشا مييراتك لا
 مج 20 00

 0 لا ةكملاب ك و هدوئ> نم ةيامثالت 0 عجراف ند ريمالل



 1305 تل ل ةيمار ود لم 0

 1220 ا 2 اا ممم 1111111 111111111111111 11 121 1 1 101110113133311

 ليزحلا ءارك ؟الاو

 كلت ىف ةريخالا ةك رحلا 5-5 تاودجلا اجتناب لحي ةتش زاذا عسأت يفو

 ككل اني الوجع دولا زف« قوتخأ خفت قتاقطلا فلا "رشع ىننار قوز هيا فخ غلا

 اييلع-اهقلظت“ تناك 'لوطشالا نفس امني ةنيدملا "ىلع ليانقلا قالطاب اوعرش .مهتابراظب

 يذلا اولد ناوجت ناس رصق عافدلا تاذعم نم ةنيدملا يف ناك ام مهاو» ءانيملا نم

 لاير نييالم ةعبرا هئانب ةقفن تغلبو رشع عباسلا ليحلا لثاوا يف نوينابسالا هداش

 هدول تنعقو'راذا "ا ىفو اهيا لع ناكعسكلا مغرا ةديدش ةقياضمو راصح دعبو

 يدل يوك دقي دللا ةءاجلا يرتنج لوول

 حمانا نو اختو عت اراد نزلا كنك رع لو قيرطلا اكلذب تيوب
 منا نمو ابالج ىلا هقيرط يف يك ريمالا شيحلا ةعيلط داق كون لارنجلا راس ناسين

 لوما اتا ايطعوامم ب ملو هس 6 5 7 :: شيلا هيا

 10 فلا زرشع ةسمخب الداتا دناملا ةلكش ناك لا ا ودروغ

 2 ناكم ىلا زايتجالا نويكريمالا نكمي الف الاو هنم دبال ارما قيضملا كلذ متف

 . كلذ ربتعب ةب ركسعلا لوصالا بسحبو ٠ رهشلا 18 يف ةمجارملل اودعتساف ٠ مهدصق

 وتلا ةناوطو 115 دلع كلع نيك ريمالا 0 نكلو انومو اراهكلا

 قر هللا هاند ربظلا تقو ءيحي ملف رخفلاب مهل ركذي ام ةلاسبلا

 ىفلا مهكيراتالا ننيم خيا ا في وحل عقوو زارفلا ىلا ن نو

 ليس ولك يسال هرايعحلال | كلذ نيغو مهتحلساو مهتريخذ نم ةرفاو 2ك اومنغ

 ءانيتلاب راقد ايزاها ”ةانبان ةلاعلاك ف ةقو- يقولو ؟ةلامكوادز عال احل

 ىعانطصالا هقاسوو ةيمسرلا هقاروا ه ارو كرت كلو د



 د #0 تلختملا تانالولا خيرات 1

 000 ام 000 ا 2222032 1 222322222232222 2222 يربي يش 22 2 22222 2 222222222222222 222 2 2 يي يبا هددت اةةتتدتتُتلل

 رف ل نا 0 اوال يلاتلا ميلا يف ابالاج ةدلب نورفاظلا لخد دقو

 ونضو ةحلسالاو ةريخللاو ةريملا نم ”ةرفاو تاشيك اومتحو ةمواهم ذا رولا

 ةميدقلا البويي ةدلب ىلا رفاظلا ةشيجب توكس لارنجلا مدقت كانه نمو كلذ
 صقانتف٠ ةمواقم لقا اودي مل افلا نينامثلا نع اوبري اهناكس ددع نأ عمو٠ ةسدقملاو

 هر" توكس لارتحلا صبرت انبلو طق فالا ةسمخلا ىلا ئكريصالا 000

 .نا ريغ حلصلا ناشب ةلوادملا ترج كلذ نوضغ يفو ٠زورك اريف نم ةدجنلا :هيقاوت
 رطل نا كر لاثثلا ةموانم ةلضفم ةداعو ليتم ةملاسملا تب 02 0 ا
 اهتيارو اهداوقو اهدونحب قحل يذلا راعلا ابنع لسغتو

 اقلأ رع دحا هتك ددع غل با ربشل يف توكس لارتجلا ةدحلا تالا

 كلاسملاوةرعو ابيلا قب الآ تناك و“ . ةمصاملا وتس ةيغنلاب يقتو البوس يضوس

 واللا 1١ 11 تر يف ةنيع كادت اوي ناني اين
 ا 1 ١ اجلا نم الم فد لع ةدلب ىلا اوفلي الز ةظةمول

 تافطعنملا يف ةيكيسكم تاوق دوو ناكمال ريسلا ةبج ريش نا تدل

 ابرغ اوشم كانه نمو وكلا اش ىلا ابونج ابنع اولوحنف قيرطلا كلت يف يتلا ةبرخصلا

 لواتلا نيااكملا نيبو« ةمصاعلا نم لايما ةرشع دعب ىلع يهو نيطسغوا ناس ىلا

 ةدايقب يدنج تلا ا اهيف نصحت دقو اهدا د اهفصو انن لوطي ةعينم نوصحو

 00 لجل 4 26و ودع ةلزاما تركب لإ .نجلل ىناو ان ا انتاس لارنجلا

 '0 اح انبتل نك يروا نلارتسلا ىقرفل ضالا ريض ل ١
 100 ناكلا كلذ نيالا الإ لج !وماعف > ءاسملا وحنو ساريريتتوك يف ناكيسكللا

 مهومجاهو مهئادعا ركسعم وحن نويك ريمالا راس ليلا بوت ا اتناس لارنجلا

 مهدك م 5 تي عد قالا ةتس لد طمف ةقيقد ١١ ل نسشلا غوزب دنع
. 0 
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 ب 3 هياكل 3
 اا غ001011111111 ا ا احلا

 ْ مويلا يف يل تارا ةروكاب قلق د ا 5200

 ءلارنحلا مدقت اا عضبب كلذ دعبو ٠ خيراتلا 2 ةربشلا يذ با ربش نم نيرشعلا

 كلذ يف ةيئاثلا ةرصنلا كلت تناك و اهتيماح لمش قرفو اهحتتفاف وينوطنا ناس وحن ثرو

 ردا ةرقأ تناك“ كرك وكاس رش ءاحتةمحا العتق زؤولب لآ رتجلا داق: تقولا كلذ حنو رابنلا

 00417 دضرلا انا ةابسلا + ناكيسكملا قرفت ديدشلاتقو فينعموجه دعبو ٠ ةميظع

 تولع ذا قلك رت قارخلا ةقرف دب ىلع متف عيارلا ناصتنالا أما ثلاثلا راصّمالا»

 فكل 6 راصتنالاو ٠ مهتمزهو وذ كسبرش : ءاحن نم رخا ناك 7 ءادعالا

 ايفاوم ناك يذلا انا اتتاس ارحد ناذالا سريبو سدليش نالارنجلا همتا مويلا كلذ
 ركل ىهو كتنلوباخ نوصح ىلا يكيسكملا-شيحلا لك عجارت دقو - ا

038 

 مي يس اخ 00

 كلذ ناكو حلصلا ناشب ةضوافملل ادفو نويكيسكملا لسرا ي اانا وبلا اش

 اطورش مهعضو ليلدب منعش ملو مهنوت عامجتسا ل احال تقوب 1 هي 37 ها

 ل صبرتو فنا ميلا ضفرف ا لرتلا اما ٠ فرايف جى م تلج

 عافذلا 4 ا 0 00 0 وو 3 3 يلا

 باغتق كيسكملا دوج نم افلا ١6 امهتيامح ىلع امئاق ناكو ٠ كبتوباش نع
 نييك ريمالل زوفلا ردق نا لعبو 0 عب م كعب نكلو مييلع نويد را

 لوحي أم لك" مهقيرط نم اولازا ىتح اوثمل امو ايسفن كيتلوباش 4 مينا اوبوص
 كيسكملا ةمصاع يحاوض يف اوراص ءاسملا دنعو ٠ ميمدقتا نود

 لق مبنكلو ءالظلا حنج 0 لا ركحلا لاجر راك نا اناس ترفل
 دغلا حابص يفو ٠ نيكد مل أومواقيل نوجسلا نم مرجمم ىفلا حارس اوقلطا اهتحزانم



 2 + « ةدحتملا تابالولا خيرات 0

 ااا ااا اا ااا اع اع ع ع ع حو حو اع يس حل ا حج ل 1 11 1 ية يي يي ية يبا

 نا ريغ ةمحرلا يكريمالا َدئاقلا نم بلطي ةنيدملا نم دفو رضح رجفلا قئبني”نا لبق

 شيحلا .دارفأ ددرف «مامالا ىلا» حاصو هلاجر وحن هبجو رادا لب مهب .انعي مل توكس
 اهقاوسا يف اوشمو ةريبشلا ةنيدملا ىلا اوعفدنا اهنرق ةلازغلا ترذ امدنعو ةملكلا كلن

 تبتنا اذكهو ةنيدملا قوف يك ريمالا ملعلا قفخ احاص ةساسلا ةعانبلا رفد ك0

 ل ثيل لمرافلا لقا ةا لفغاو انقل

 الظ اهيف ناك ريمالا ىحرج ةمجامل البويب ىلا بهذو ةيواغملا هتمصاع انا اناس رداغق

 1 انام ههنا ةسدللا كلي يف ناك دقف ٠ يغبلاو ةناجلا قيتتم كلذو اناودعو .

 حارجلا نم لاطبالا كئلواب ام مغر ىلعو ٠ سدليشت 50 مهسرحي ىحرجلا
 نري اارنحلا مدق ىتح ع 7 نواس اولاز او مهيمجأ مم 0 يف اوفقو ةيمادلأ

 يف عقاوملا ةمتاخ كلت تناك و ناكيسكلا الس يقرفوب ةنطال شالا ناك ينلا
 نويراحن اوناك- عبنا عم امات ابلك ابيذ نييكريفالا راضتنا تاكد تلا ةئئابلا تا

 اددع مهنمس تك !اوناك ل مهئادغا ضزا يف

 يهل دئاقلاو ":ميتوق تلتضاو ةيركسلا نيكيتكلا كاوا
 فو* ا ع رم مهتاود اوارو ز وفلاب لما قزاب هموت نش مل امرا ش

 كيو كا يتلود نيب حلصلا طورش تنعقد طاش رش نما

 سيئرلا ردصا ةنسلا كلت نم زومت عبار يفو ٠ نيتروك ذملا نيتلودلا ن ل م

 ل اخدف نيتلودلا كالمال ةديدج دودح تعضوو ملسلا ر رب

 يف ةحالملا ةيرحب كيسكملا تدبعتو ٠ ةدحنملا تايالولا ةزوح يف ايلعلا 0

 كريما تعجرا كلذ ءاقلو * ةيكريمالا نفسلل ودارولوك ربنو ايئروقيلاك جيلخ
 ابل تعفدو برحلا نابا اهدالب يف اهتكلتما يتلا نوصحلاو روصقلا لك كيسكملل
 يلومتمل اهتموكح ىلع ناك .ينلا نيدلا ءافو ابقتاع ىلع تنختاو رالود نويلم 2



 دفاع 5 رك 2

 م م و ا ع ع و ع ع 210م ا 0 ا اة

 ةيعاسملا كلتبو نوململا فصنو نفد هن الشلا 08 الأ 53 تناك اذا ناك

 سونايقوالا ىلا سونايقوالا نم هددت ةنحشلا ب ايالولا كالما تحصأ

 تبارشارما اينروفيلاك يف ثدح لئالق ماياب ةروك ذملا ماسلا ةدهاعم عيقوت دعبو

 ةانق رفحل رتس نتبكلا همدختسا الماع نا وهو هربخ عويش دنع ' الملا راصبا اهوحن

 لحلو : رفحلا ءانثا ةيمهذ عطق ضعب ىلع رثعف ا رو نم ةمسرق نوحاطل

 ا سلا كال تعا ىسنلا قيم خط وعلا تانك كيو قالا

 اا تناك وتس را هريح مت مك نيدعيسلا كلل ىلا باقل كايت
 .: 20 ا 550

 0001 هي يوشيا نازح م ةويلجو, نك انما :رتكم تناك“ نوعا كلذ

 0 ل ج نادكالا كلذ رمل كتل امور'-. نالؤ# ةبامسخ ةتمبق ام ىلع قئلقف

 ميلَقاأى لا سانلا دراوت نع اما ٠ رومعملا فارطا يف لب طقف اك ريما ءاحنا رئاس يف

 كرت حالفو هلمع رحه لماعو هقلغم لفقا رجات نبق جرح الودع ونس ل :

 لقو ّ ةعتساَس داعيا نم اءواحو بهذدلا ندعم نع شيدفتلل يَ اوعراسو هنعرزم

 ١١ اهنكسي ةنيدم ىلا ةريقح ةيرق نم وكسيسنرف ناس تقترا |8537 ةنس يضعنت نأ

 نويام فصنو فين ةيحانلا كلت ناكس ددع غلب ١8815 ةنس.ةيآبن 5 . سوفتنلا نم افلا

 ردقتالو اذه انمويىتح اهدراوم بصنت مل اننروفيلاك 9 ىتلا بهدلا مجانم ٠ سعن

 نمشي

 ة.يظعلا سمخلا تابالولا نم نيمو ع ضنا 1858 ةَنَسَو

 م٠5 اهناكس ددعو يك ريمالا داحتالا ىلا ةيبرغلا ةيلامشلا ةعطاقملا نم تفل ان يتلا

 يان رت حبو“ عبرم ليم فلا نيسمخو ةعبرالا براقت اهتحاسمو ةمسن فلا
3 ٍ 1 0 1 

 ا دك ةيالو ترسخ ىسسم و نم أدب ةيالولا كتل ىنرغلا دحلا اورد

 الل ةعيلت ناوكناوزا هيا فلا ةضارالا نارك



 2 د2 ةوكتللا قي انالولا خيرات» 0

 ض0

 يعد كلا 0 هديدح ته ناد هما ءايتنالا كلو نقولا 70 الو

 ةيبرحلا ةرازوو ماعلا ديرب هلأ ةرادا م عر ىرخا تارادا ا تندناو ةياخادلا ةراظن

 0ع ا ا ةذيكِل 2200000

 تنقل اذاو رئاوذلا نم اهريغ نع ةلظتا ترش سوما ا ل ا

 لاغشالا تحضاو ةفاتخملا لافخألا ةمركحلا”ناود تيمسراو د0

 ةاكيا ىلا ةرورصلا تعد رادقملا-انب ةرثك .ةيلاملا ةلازؤو ةيجراتلا را

 ناترازولا اهيف رظنت تناك يتلا مالا ضعب يف نظنلا اهب اوصصتس اهرتع ةلكشسو

 اكو ةيلجانلا ةراظن لان امساءاولوس كلل 2 نعبو ةيلهالا ةرئادلا ليو

 سيئرلا:ةقداضمو نيرغوكلا راق من ك١

 0000 هكا نيتترلا ناو رلل باختتالا نامز برقو ظ
 غوملا بزح حشرمو.٠ نغشم ةنالو نم سال نو ارامل 5 لطارق ومستلا

 ةسائرلل و ليتم عرف ا ديدح ثلا بطو ا 5 0 مك لارنحلا

 هن اراضتن ال نابت .لارئحلاب 00 تعا ناك قباسلا نسنرلا ندرمال

 ةسئزلا ةباينل بختتاو ٠ ةميظع ةيرثك اب هيرظانم ىلع زافف كيسكملا دالب يف ةرهابلا

 دالبلا ىلع تداع 0 كلوب ةسائر 5 ٠ كرويوس هنالواوم روملك ةراق 7

 حالفلاو . عفننا

 مد هج موج و كقصش هكئكشسشسل



 0 رومافو راين .ةسائر رمال 2

 غ1 ا ع ع احلا 00 ااا 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يي يب بي يبي يبي

0 

 ب( #10 ةنس ىلا 145 ةنس نم روملفو راي ةيسائر )

 ةعازرلا رداغ ١6 ماعو كيك ير ا رف يف ديدحلا سيئولا دلو ظ

 ةيلامسلا ف احلا يف .:رهتشا 18١5 ةنس برح ءانثا يفو ةيدنجلا كلس ىف طرخناو

 10 ف رزقا رايك ل دونا اهمناج امنع قسرا ةقلق نع ةحافد فال هيا
 قاع ناك دقوا» اهزك ة: ىاملا كيبنكلا برح يف |ملان ةميظعلا هتربش فر

 ةقينعلا تاغقانملا تراد ةتسائر م لو يفق . اياحسلا هي 2 0 لالش رجلا

 (ةعطاقم) فوك ايف قاقرتسالا زوحي لهو اينروقيلاك. ناب

 بعش وحن افاطعناو اليم سرغنوكلا ىلا ىلوالا هتلاسر يف سيئرلا ربظا دقو
 نوكيو تابالولا ةيقب يف امك اصاخ امكح مهتاوذل اوفلءوي نا مهحصنو اينروفيلاك
 هع يرد داستاالا ىلإ ا|ممضو ةيالو ىلا اهليوحتل مهتمطاتم دادعا ةباثسب كلذ

 أوم يلا اروتسم | نسا ك6 ةنسو ٠ ابجؤمي | للعم حر فب هتحيصن تدل 05

 ةعطاقل اك ار نيعتو نيرث :ك الا ناسحتسا روتسنلا كلذ لان لافو ةيدوبعلا

 ا ا ل يفو َآ مولا ل نيل) ءاطعا اوضتاورابوسلا

 700 سعلو وح ناع يف ةديدجلا ةموكحلا

 اا ا 2 ل دج عد الل
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 ِ بيمالا داحتالا كلس ىف اًبمضو ةبالو ىلا مهتعطاقم لي نولطي اب ةيعيااةدادلا
 ةقريعلا وهتاتفاملا .كيماق 0 9 ركل ةضيرع تلصو املف

 الو مهميلقا 0 يروم بعش بلاط اهينمفب ٠ هنايطعا ني ةديدقلا تارواحملاو

 ؛ 0 نالا اما * ةنيابتم ماسقا ىلا بعشلا مظعمو سرغنوكلا ءاضعا مسقنا
 ةيلامشلا تانالولاب اون هتسحتسا نيينروفيلكلا بلطف .- ابل دوجو ال بازحالا ناف
 7 قاقرتنلالا ةلاسم اممهأو اهيصفت انعسبالبابسا كلذلو ةيبونجلا تايالولا باون همواقو

 ها
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 0-2 ةزيومظ و ذيك ةسانز39- 4

 ا ع 6 اونو لامشلا باون ن ب لادجلا مدتحا دقو

 لالخنالا

 ساسكت نا يهو ةليوط تارواحمو تالداجم تببس ىرخا ةل أسم كانهت ماقو

 را ميلا هتان يق كاد »8 م01 نفع موب نا

 تايالولا لها ناب ةيبونحلا تايالولا ناكس جتحاو ٠ ةلمتسم ةموكح ءاشنا يف نوبغري

 ىتح نيقيرفلا حيحض العو ٠ مهرزا نودشيو نيعبالا ديمعلا) ورصاني اوناكأ ةيلامشلا

 انك دالنلا يف ه هأدص ددرت

 ةلازا يت يعسلا ليبس ليبس يف دجلا دعاس ن مو ىرتم رولا ةشايحلا | تك ردت

 08 ةنع ةنعل نيف ا ءالسلا داجياو نيفرطلا نيب مكحتسملا روفنلا
 يالك مبساري رشع ةثالث ةنجللا ءاضعا ددعو هيف مكحلاو فالخلا هجو يف ثحبنل

 رومالا نمضتت ةيوستلا ليبس ىلع ةحثال ميظنت نع ةنحللا ثاحبا ترفساف ٠ روق دلل

 ذس ظ خدا«١» ةيلاتنأ
 تايالو ءاشنا«؟»ةرح ةيالوك تايالولا دادع يف اينروفيلاك

 قاقرتسالا رع كرك يالا ساسكت ةعطاعم نم عبرالا أهددع رواحش هل رخل

 اطويو اا يتعطاقلت م 5 ءاشنا «*» مهسقتأ تأ ايالولا نا ب همدعو

 عقدت ةريخالا ناو 0 ع ةداما * ملا د لصافلا محتلا عصو 0«

 0 رمح 4 نينأ وق نس « 0>)ةنيعم ضارا 002 مل الخت ءاهل لار م 8 رش ىلوالل

 ىه ةخئاللا كلتو 3 ةعطاقم نم داما 2 نيقبالا ديسعلا دادرتسأ ناش

 « ليسوبينمؤا» مساب ةقورعلل

 ال تافمانا ه5 رعي تراك_باوتا سلجم ىلع ةحئاللا كلت تضرع 0

 لا رام ىسترلا ىرما ايلا غولبلا هنكمي ةحرد ئلعا ىلا لادحلا غلب البو

 ١ رتسلا ىلا ماظنلا بسحب ةسائرلا تضفاف ١ م6 ٠ ةنس ناريزح يف هبحن ىضقف هنايحب



 44 د( ةلحتملا كاب لولا خيرات ار
 وعم عجل 939 و ا ا ا اة ملا تلا اج 68 تن تا 0 م ةلططتاط اطنا الا لا ن1 010 0 او ط1 101 0 1 ا سم0 و الا ا 001 امم مو

 :ديدجةرازو نييعتب رشابوةسائرلا مامز ملتساوةنيعملا 0 بايد نسرلا اند

 ابل اسيئر رتسبو لايناد نيعن دقو

 ثحيبلاو رظنلا داعا روملف ةسائز َنِمْر ئف نلوالا ةرالل سوتنوكلا كاتسا د
 ءادضوط كلذب تكشف !اهيلع نيران داصوءاهناساو رو ا يف

 ىلا دئاع كلذب لضفلاو بارطضالاو قلقلا نم نيلهالا ىلع ىلوتسا ام لد دالبلا

 ركشي يذلا قئاشلا لمعلا كلذ ىبنا نادعب يذلا ميكحلاو ءزاحلا لجرلا )0
 نم. ناك يتلا نايعالا سلجم عدو ةيلعا بح ىلاديدءوب داكتاتتف لا
 ةيمومعلا لاغشالا لزتعاو هئاضعا

 نكت ملو ابوك ةريزج ىلع هعم ةبصعب . زبول لارنجلا مجه 180٠ ةنسو

 ىف بغار ابوك بعش نا معز زول نا لي* ةرمالاب ملع ةدحتلل تال
 0 مهني ةركفلا كلت ءايحال بهذف اك ريما ىلا مامضنالاو اينابسا'ةقبز نم صالخلا

 فتاك ايا نيو ق )6 ةدان ىضدلاسر لالاو ابوك نايات سل را ا

 لا نكس نحل اانا شيج ضالة ضان دخل عب ل هنا
 هذه مهتقتلاف يدنج نينامثو ةيادعبراب موجبلا داعا ةيلاتلا ةنسلا يفو ٠ ادرولف ىلا داعف

 نك اوكي نان ىلا ىزسا مهوقاتساو مهولغو مهولزاتف ةيناسالا ذر

 مادعالاب هيلع مكحو ذيول بار

 0 ارو نصت تناك و سرغنوكلا لا دال ةتلاضر نضر 00 |

 تالصاوملل اليست 0 ل ذاختا ى 1 اونا نا دقو

 ءانتناو ءيفا رملاو راهنالا حالصال فاك خلبم صصختو ”ةتارولا ضال 0

 اقيلهراولا اهو ربك ةيك رمج موسر مضوو ٠ ةراحيلا يبوكنمو ةزجعل ينطو ءاجلم

 يكيفهعالا سونايقوالاب يبسسم رهن لصت ةانف حتقو  ةينط ةطولا تاعونصملاب رضن ل



 0 ل ناين 5 ا

 1 ب ل ل د ل ل 2 22 2 2222222 2 2 2 2 2 2 2 م 2 2 2 2 2 ل 2 2 2 7 011010101201000 010 0 00000 00

 يف داوعلاو طابضلل دعاقت بتاور صيصختو 0 يارا ىلع 1 ,دلا ةيوسنو

 ةدنمل تاحارتقالا نم كلذ ريغ ىلا ةضورفم ةدم اومدخ ىتم ةيرحبلاو ةب ,ركسعلا

 ةيوست اههونينثا ىوس تاحارتقالا كلت لك نممني مل سرفنوكلا نا ريغ ٠ ماعلا عفنلاب

 . ريغ ىلع ءاضعالا مظعم ناكو ٠ دونجلا ةزجعل ناذ ءاشناو اينروقيلاك يف فالخلا

 هتاحارتقا مهل قرت ملف سيئرلا عم قاغتا

 الل يشير منا عمدا اناطتوربو 7 وم فال اع 1287 هنو

 )000 راو لزم لع ديصلا نح ناك .نيلوتلا ني اهرك ذ. ٌقلاَسلا

 كى ءيطاوشلا نم لايما ةثالث دعب 4 ضي تلا وشساو ل

 دو لاقل اع فالخلا اش امئا ٠ "ولا ىلع دصلا قع اهيح .اكلف

 «5»ناجلخلا حبصت كلذبو رخا ىلا »١« ناسل نم دتمي هنا له هرك ذ راملا طخلا

 ةرطيسلا كلت دقفتف ايوتسم دتمي هنا وا اهدحو ارتاكنا ةزوح يف «©» زيغاوبلاو

 ناحلخلا ىلا لوخدلا ةيكريمالا ديصلا نفسل غوسي كلذ تجومبو٠ راكتحالاو

 قاطن عستاف ٠ قحلا كلذ اك ريما ىلع ارتاكنا تركناف ٠ دنالدنوفوين يف :ىفارم او .

 ءابيلع عازتلا مئاقلا:نك امالا ىلا الوطسا ثريس .امهنم الك .نا ىتح امهنيب. فالتخألا

 000000 اك ل فداعلا يوسف رئالا اركراطت نيداللا نم ءالقغلا نأ

 ابلخدت ينلا نكامالا سفن ىلا ةيك ريمالا ديصلا نفس لوخد نع ارتلكنا تيضرو
 تادهاعملا .صن بسح اهدحو اهتقطنم يف ةملخادلا ءيطاوشلا الخام ةيزيلكنالا تقيل

 | م ريبشلا يراغنبلا 0-0-5 نيبو ة ىلا رضح ١857 ةنس يفو

 ايالحر ريبك ٠ ءزج جيلخلا «؟» رحبلا يف ةلخاد ةلبس ضرا نم فرح ناسللا

 نيب لصومو نيرب نيب روصحم .ولإ نم ءهج زاغوبلا «0»رب لا يف لخاد سون ايقوالا نم

2 



 44 هي ا 1 دايالولا خمر 0

 3 0 ىلع اقفت اتفعنا لق ا 5 تناك و ٍِ 0 هدشو تءاجشبو هنطول

 ّ بعش ماما نيتروك ذملا .نيتلوذلا ىلع جتحي يكل وه ءاجف الواتس 0
 دك مالا 5 ديطضملا هبعشل 20 ع 0 54 اداو مت ادعأسم كيسا

 غر“ ىل 306 1007 ع اع مهفاطعنا نوررظيو هجوت نبا باحرتل لأ 0

 ينطولا لد 5 رصانمو لخادتلا ن 4 5 ةزيمأ ميت ةمر ملا تادهاحعملا نأ

 فانت هلأ صاخ عونب 2 ريمالا نعشلا نظن. كيفلا قضرلا 0 وحنو

 ىدك 7 5 نيكو ناح وشلا واس |١ 46 ماع . ف ىلامشلا بطقلا ١اطقأ قش 00
+ 

 ناك وىوصقلاةيلامشلا تارجلا يف فاشتك الادصق لامشلا ىلا دينكتالا حالم عجشا 53
 كي از يكيفسالا ننونابقوالا ىلا 0 .باطسو قامرتم نا
 زاتجا هنا هنع عمس ام لك و ءيرجلا فشتكملا كلذ نغ ائيش ملاعلا ع عدس جلال ل

 ماقف ٠ رثا ىلع هل ففت ملف هنع شيتفتال ةددعتم تاثعب تاسراو ٠ وديكسالا دال

 ملسو هسفن ةقفن ىلع نذس ةدع نمو كووول ةذجم كا 0 وهو لذرك 0006

 كلمرا اريثلالاو اي ودج ريغ ىلع نكلو المخ اهون راع يف ىلا اهتدايق'
 كلى قىرحوه ميم | م 03 2 هر 20 ءايشا ىلع ابل 8ك ةرامع ا

 رثاىلع ل ] فعت ابنكلو

 اهلاجر ةريخو اهتساس رابك نم ادع دالبلا تدتف رومافو راين ةسائر لالخ ي
 هديب ةزازولاط يسيل ادقو رجبو لائادو يتالك يرتهو تلا بنان مهتم

 ترفا دّروقل ىلا

 رم
 5 و 0 نا ةمجارم ربخا ن ناك و

 1 يخد أك ريما ناب اتمزح نيتللا انسنرفو ارتاكنا يف اميس ةيبرو جبرلم ىلع ان 4< كالا يلد 15 ربدل قاب افي .ضلااصرقوا نك
 اوه مل بتال لقتل دواوين ىف رمالا ءايلوا تبقاخاك ريما ةموكح نأ ىلع 00007

١ 3 
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 د رومافو طع 6 2

 نا 10000 ااا للا اا 9

 دريدا نا الزل ىلع امرؤ تكفا ةطنلا انفو: جا قادما نع دول
 ىلع باجاف ٠ ان لالتحا يف عمطت اهنم ةدحاو الو نا امل 0 قم اني اهزعن عقوت نا

 ىوقاو ةغالب هنم رثك | اك ريما يفرطسي مل امبر باوجب ةيجراخلا ريزو ترفا رتسملا كلذ

 ادا ١ رارشلا وح ىلع اضاع اناب مدحت "تانالولا ةنلك نا ةلوق نق ةرو اممو ةحجل

 كلذ نع الضفو ٠ اهتن ةمالس انوروا لود ع انقال 0 : نا بحي ايناسسا ةلود 0

 )لاس 1 يل ةداطلانوعوشاو ف ذ ةلخادملا ايوروا لود | 0 ةبا ةيحالص نم 1

 تاءالوأل ةناها تس ا هد ةبانمةنخادم ةياوورام سيئرلاابعضو يتلا ةعبرسلا

 ةوعلات اهممار - ىلع ظفاحت يتلا ةدحتملا

 000 ا ردا اةردع كملت ءابتالا'روبلف نسترلا نم تكشوإ ال

 )00 ل سري نيكترف رسما ظارقوسدلا بح خشرف تاباقتتالا ةكرعم قف

 هردانم مها نم ناك رخا بزح كانه شنو ٠ توكس دايفنو لارنجلا حشر غوبلا بزحو

 «ةرحلا ضرالا» ةيبزحب يعد انبلو ةرح نوكت نا بحي ةدحتملا تايالولا مييلاقا لك نا

 طارقوميدلا حشرُم ةيرثك الاب زانف ٠ اًضيا ريشمهوين نم لياه ناج احشرم هل راتخأو

 نال 0 لو اي رافق ةياترلا ا اماح طرت
20 

 هلل سو حج ٠٠ < ف ه2 ج٠ م هج نسلم سل 2



 ١ د0 0 تايالولا# ؛ هرأث 6

 20100100 222 2 2 ل 2 2 2 2 2 ل 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 ب بيب ببي

 نوسخلاو يداحلا لصغا

 جا او او ةيس نم نيرو 1 ا

 ملع 2 غسو نودب 4 ا يف جرحا و ر 1 د 5 مدخلا نبي

 : ا هب نيكاكلا يرض ىف كرا رس ضاخو 2-0 7 9 0

 دقو سرا يصح لافتحالا نانا ةجافل هس يك يف ناك د سئولا با
 ىلا داعف اطاطحنا هاوقو 0 ةمسح أد نك و كانه ضورغملا مسَقْلا هفيادت ىرح

 رظان كا لغش لوصالا ب بحبو ٠. 1867 ةنَس ناسي ١ ىف ةنحت ضف سس

 كوبا نم يسرأم ميلو ةيحراخلا

 ةيديدح اقيرط طيطختتل نيسدلا ملا نم اددع ةفيكتللا تدفاوأ ١نكقال ءأد بفصو“

 أم هنا ريغ رمالا ءيداب يف ادج 3 كلذ لعو نإ كب 0 5

 يلع تيفاتتملا ةولحلا ةلراَسم تيوس ةنسلا كلت يفو ٠ دوجولا نيح ىلا

 هدا 1 11 طرشلا نايوسوو ”ةعييشةطابو 3 وي هي

 ةسائرل ىختنا يدلا انآ اتناس سحاف ةطواغم ككل | دالبو ةدحتملا تارالولا نيب ةلضافلا

 مختلا ن م ةعئقاول و الا لالتحال ادنح لسراف ةحناسلا ةصرغلا منتغي نا ةيناث تيكلا ظ

 15 وأف 14 ريما اه و مودل ةيالو ف 5 حيحصلا مختلاو اهوأغلا
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  ىرتشمب رمالا يفولوتف كيبكللو اك ريما نيب ىرخا برج نون يثخ ىتح نالتحالا

 كلذو ٠ ءامدلل انّقحو راجشلل امسح اهببسب عازنلا عقاولا ضرالا ةيناثلآ نم لوألا
0 9 

 انوزيرا ةعطاقم تئشنا ضرالا كلت نمو « دئسد اك. ءارشب» فورعملا وه ءارشلا

 000 0 1 تاقذالا ذب رك ذ نيرو ةئألر نم ىلوالا ةسنا ظنت

 :ءلا نسح يف ةيوحعا روك ذملا رصقلا ناكو
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 ضل 00 اصاخ اتافتلا تلان يتلا هدالب تنامي تاعوتصتل

 لارنحلا موحه يلاوت نمارخا بحب ايي اراك دل سريي ةسائر ةدمبو
 ٠ هيلا ةموكحلا زاعنا نم سلو هينقن تاب دنع م ىظتسولا اكاريما قلع ركاوو ل

 امه .ةنس هتاؤزغ كلذ ادتباف + .رماانك ابرك ماه يللا رول سس كلا 0

 نزوقيلاك نم زابل ةدلب يف لزنو وكميات ناس طم نم هتأم
 ”نعشلا دات اومرضاو#لجتر:ةيامث م ةيلحادلا يلا عم وئاتلاس اقل ا

 كلت نم رايا يفو ٠ اريسا هوقاتساو هترمز لمش اوقرف نياهالا نا ريغ رونوس ةبالو يف

 بوو هيغ 3 وعرب ملف ٠ هليبس ىلخاو را ناس يف ا رج ةنسلا

 ما طساوا دصقي مهب راسو نو انلاحر ددع ىرخا و ربد هنآ لب هدشر هلأ

 هنا امك سارفير يف ةعقوم يف رضتنتاو براحف ناكسلا نم ةقرف هيلا تمضنا ثيح

 هتيص عاذ ئتح ةيلاوتم هتاراصتنا ت از امو نجف عيلخ نفكر تلك رس

 هع مايا نكت مل نكلو اخوراكين نلت بحتتاريشلو ةتيضرت اولا
 كانهو سنيلرواوين ىلا ديعاو اريس | قيسو 1 893/ةيب رايات تارت

 يفو نيلاطبلا نم ةرمز دنجف داع لب هعامطا فيس دمغيل كلذ ناك امو٠ هحارس قلطأ

 مغراهنأ ى ع٠ او اك ةيروبمج نم سانيراأتنب ةنيدم ىلا ةلوضرلا دا 6

 نوسمو كرونويت ةئينم ىلا هب 'يجو يك ريما نداوب روس يللا ع

 ) .ووتلاتا ةرملا نلغتولا كرينا ىلع حكم ةنس ةركلا داعاف هنع جرفا مث ةدم أييف

 د ارو سك رت ةداب يف هباكر تلح ةلمحلا هله يفو اب فختسيال ةوق

 ركوو ىلع ضبقلا يقلا كانه تناك ةب لكنا ةيزا ةيصانئبةاقالم سد

 ضان ءادعالاب هيلع مكحو يفرع سلجم ماما مكوحف هنرمزو

 نئرام اياضقب» ناك ريمالا ةساس دنع فورعم وه ام اضيإ ثدح نامتلا انه 0



 ل ( سري 0 ةسائر افك 5227

 سم و ع و ع ع و الا
 -ع

 هه ية ية يب يي يي ا و را ا ا عم 11310 1111 ا ا ولا ام علا

 نا دف ٠.145 ةنس انمتلا دالب ىف نيرئاثلا ميعز ناك: روك دملا نترامف روك

 0000 يصب و سل 2 دال اك رج ىلا هناه رق ةروقلا نازيت تادتحل
 اإل راخلا ةيجالا داللبلا زل ىلا وقص تضر اهنكلو هميلنس انك رث ”تبباف فال
 لك اهزوحي يتلا ىلوالا ةقرولا ىلع اهيف لصحو اهيلا يفنف ةدحتملا تايالولا .اتزوك
 ىلا داع ةماتلا ةيسنجلا ىلع زوحب نا لبقو ةيك ريمالا ةيسنجلا يف لوخدلا يف بار

 رجلا لصنقلا نم دخاف « ريمزا» انريمس ةنيدم افرمىلا لصوف تي

 هل نكت ملؤ اهيف يواسمنلا لصنقلا ربخلاب يرد املف ةنيدملا ىلا لزنورورم ةرك ذت اهيف

 انتزوك ىلع اوضبقف تاميرد ضعي لاجرلا يسلفم نم اضعب أشر هيلع ضبقلا ىلع ةوف
 كانه راظتتالا اوناك ةيسايسل ةحرات ةراجج ةلعداف ارجع جيلخ يف ءأملا يف هوحرطو '

 * كلذ نويواسمنلا يباف هنعج ارفالا يكر يمالا لصنقلا بلطف ٠ مهتجراب يف هولقتغاو
 0000 د !اريصأ ايلق يول حتا اهنا ةيك ريفا ةجيايلا ضل اسس "ارم اول

 ابيلع اهقالطاب مهو ةيواسمنلا ةجرابلا وحن عفادملا اهنابر بوص اتزوك نترام 2 مدع

 ضوفو هتيانج تبثت امثير يواسنرفلا لصنقلل اتزوك ميلست ىلع اقفتا نيقيرفلا نأ ريغ ٠
 اا اا أ ١ نال و طبعا و يواستلا رينس نيسلم نوؤانل كلذ نعال
 00 00 اولا نتج ةعبللاو ةيننحلا ناشي ةنينع تالواتج ىنالا ني تلا ١

 اةزوك ميلستو يكرتمالا يسرام رتسملا راستناب تاشقانملا كلت تبتتاو هحرش لوطي امم

 ةدحتملا تايالولل

 ا ل هلا ايال راى ا فاسأل هم ةبناعللا وجريبغت ىلافالتخالا مويغ تداع دفلو

 قيضلل عدا سرب د سيئرلل حال دقف ع ا #19 ةئس لالخ يف كلذو اضبا 0

 سخب نمثب ابوك عايتبا هنكمي مهاردلا يلا 508 جايتحاو و ايناسا يف لصاحلا يلا
 ةموكح حتافب نا ديردم يف اك ريما ريفس ىلا الوا زعواف ٠ ةدحنملا تايالولا ىلا امضو
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 سميج نم افلءوم ةياغلا كلتل اصيصخ ادفو لسرا اذه دعبو ٠ ناشلا كلذب اينابسا

 ةلاتيوأ ةئيدم ىف طعامتحل مالا ايبنمي ىتلا لوتلا ماتيس يش اوس
 تراد يتلا ثاحبالا ةصالخ نمضتت يهو دناتسوا ةحئالب ةفورعملا ةحئاللا تنود كانهو

 زواجتت مل ةحئاللا كلت ةيمحا"نا.ريغ,١ ةيجتلا تاءالرلاب اهتانلاو اك 00 ١
 هيف ةنودملا ساطرقلا

 كشو ىلع يروزمو اوياو اتوسانيم تايالو يبرغ ةعقاولا يضارالا تناكو

 تلا قال ةرتكن ايبلا ندتت نيالا ريشاسح سل يلق ىلا

 باونلادحا حرط ١854 ةنسو٠ ىحاونلا كلت لي يفرظنلا ناعمأب يضعن

 قاف رتسالازقل اسم كرت دك اثنإةلاسم تسحلا 0

 ديما لاسم 0 1 ةحئاللا 7 كحل دمأ لاطفال ا راجل

 اريخأو نجبتسمو نسحتسم ىلانوموسقم باونلاو دعب اهيلع قفتم ريغ تناك دابعتسالاو
 ةنس سيئرلا اهيلع:قداصو ةروك ذملا ةحّئاللا باونلا سلجم زاجل و 00

 ات

 ةل اسم لوح تماق.ىتلا تاشقانملاو :لادحلا كراعمل اناديم ساسنك تح
 بازحالإ ةيتضانمج راصو ٠ حارقألا ةطساوب بمشلا راتحال تكرت أ 00
 كلت 00 مهبازحا ء ارا ديب أن قيحس حف نك 0 ىلا نودري ةبراضتملا

 برزحلاف ٠ كلذ يف رخا بزح هداضو دابعتسالل رصانملا بزحلا زوف نع تانحأطملا

 ا ع وك ودللا نوسلا نسق قلق حا نيس اروتست ا

 |ه نس قاع ةيطعربع  دفوز ةيلما برعب اوسالتو ماي يالا ا

 ةعطاقمل امك اح اينافلسنب نم يريك ناج سيئرلا نيع اريخاو ٠ ةيلاتلا ةنسلا فيص ىلا

هدأصن ىلا مالسلا ةداغاو نيغاشلا بسد 1 امأت أضوفت اضم ا
 ألف ٠ 

 : 29 ظ
 لى



 د ا 6

 اة 2ظ10111111 اا ةذكحَت حلالا كباب ةذنل

 تاما كلذ ذا يع“ ك3 كدا ءادصلا نع نازل قت كرم ىلا لو

 ف اقرأ نياك هيل قابس ا خامل مسقتاو اراك دالبلا يف ماع ريثأت هل ناك

 د55

 ١855 ةنس ةيلاتلا تاباختنالا

 سيج طارقوميدلا بزح حشرف ةداتعملا ةيسايسلا ةك رعملل بازحالا تبهأ انو

 حشر هنعدب اوناك امك" بسيغلا ٍبارح وا: ةرحلا:ىضارالا برحو ةسائرلا ءانمل ناتشو

 لك نا ناكف قاقرتسالا ةبج طارقوميإدلا: عزت امأ + اينروفيلاك نم تئومدرف ناج
 0 ملط قواك سبكلا نددت اناوح قترعلا كلذ قرع ءاشن آم "لست ةعطاقمو هيلو

 حشرو يراداللا مسأب فرع ديدج بزح 000 506 قاقرتسالا ءاغلال ةعيرش 3

 011 010 قاف دال كفا لاقعا ”جزسلا اذه بم ناكو ةسائرلل رويل 2
 0 ندرك رز ناج تمحاو اسهر بحتاف نانقوب سبع تاوصالا ةردلا

 لسيد بانا



 20١ هوت ةدحتلا تاركلؤلا خيرات 0

 010 ا ا ا ا اا 11111 ما اا ا اا اا ا ا ا ل ا ا م م م م وا موو او 1111و يب يبي يبا

 هع

 1851-2 ةئس ىلا 1865 ةنس نم نانشوب سميج ةسانرس

 اينافلسنب ىف ا دحلان م 6 ديلا ل تايالولا سس
 اهيل

 هتلودل اريفس نيعت 1١*18 ةنسو ٠ ىواعد ليكو ةئبم يف لغتشاو ةعيرشلا سردو

 سيئرلا هنيع كلذ دعبو خويشلا ساجم يف و اوضع ختتا كلذ دعبو٠ اسور ةلوؤك ىلا

 هحبشرت نمز ىلا اهيف ماقاو ندنل ىف 0 نيعت ١855 ةنسو*٠ ةيجراخلل ارظأن كلوي

 ةجراخلل ارظان نهم نم نساك سول لاوزحلا نيع كلو ١

 . أيلعلا ةدحتملا تاءالولا ةمكحم تردصا ةليلق ءابأب انس نال بسيصنت دعب ب

 1 00 دردو* « توكس درد»رارقب ا ايالولا خيراتب فورعملا اهرارق

 ىف تشط 0 1 0 هل يروزم | ري ردك كلا هعأتبا يحئز

 لال ةفيطو هيضتققاام يمي رخا ىلا ناكم نم لتي بييتلطلا نأ 0
 نأ ع تروق يف ايل نسرما نمت 12+ ةنسو ٠ روك يزل لش بن

 اجوزتو جاوزلا ىلع 8 روك ذملا توكس قفناف - يل ال عاتبا دق ناكو 2

 0 ٠ كانه تعبدو سول 0 3 انك كا تاقن كلذ دعبو ناحل اميل- دلو

 0 قزم 3 يو صدم قاتعنالااءلاط ىوعد داع ا درد
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 ٠ كلت تمادن 0 0 8
 تردصا اريخاو تاوئس ثالث ةدم ةمكحملا كلت يف ةعفارملاو ثحبلا ديق ىوعدلا

 نابا ةاضقلا يضاق وا ىللعالا يضاقلا هلاق اممو 1801 ةئس راذا رهش يف | اك

 ا 1 وا ما ءاقرا اوناك ءاوس جونزلا نا ىرعقلا كلن يف مكحلا

 ةدحتملا تابالولا ةعيرش بجومب هناو رراقتلا »و ب كل ذك ور صن نأ نوعيطتس الو

 يكل ىوعد اهيدل سيل ةمكحملاف كلذ ىلع ءانبو هيلع ىكشي لو كسب ل لا نإ
 نم هلاقتنا غوسيف ىزخالا تاينتقملا رئاس مكح همكح دبعلا ناو اممكح ثنو اهيف رظنت

 زارقلا اذه ىلع ءانبو٠ كلذب حرصت ةعيرشلاو هريغ ىلا ناكم نمو رخا ىلا كلام

 دعي 185٠ ةنس عونلا اذه نم ىرج امو 18٠١ ةنس يروزم ناشب تيرجا يتلا ةيوسنلاف

 زارقلا كلذ يف ةاضقلا مظعم ينات همساو يضاقلا مهأسو ٠ روتسدلا صن هتفلاخمل اوغل

 لبوقف ةيلامشلا تابالولا يف اماو ةيبونحلا تايالولا يف ناسحتسا دشا هل ناك يذلا

 ناحبتسالاو داقتنالا

 ريغس اودقواو اطؤي يف نومروملا درمت نانشوب ةسائر نم ىلوالا ةتيسلا يفو

 ٠ مهتعطاقم يف ةدحتملا تا :الولا يف ةيعرلا هاضقلا قوت زا ةلراسو م

 ا سم سم لسع ءاضقلا يرجي اطوي يف ينومروملا مك احلا نوي رتسل , ١ نأك دقو

 يأ واق“ 4 لكمال عئارش كلل ةداضم رومأ ةعطاعملا“ كنك لا ترسو 3 ماظن ديفم 3

 1 هيدا ىلا لصواتل ابا ليا رومالا رف مكحلا ىلوتب ايضاق ةموكحلل
 درع ةيركحملا دز ىفظوم ةيقب اودرط مهنأ صرأ "00 ود نع مورتكو

 مهف رصت نع 0 دنع لوو“ 0 داس ىلا ص تابارطضالا تمعف موبصأنم

 تلا جرت كلذلو ةحبجلا تافصلا يوذ ريغ نم اونلك نيفظولا ناب اذنع راقت

 حلا نينوي تماخ ب ةيغاص "ندا غرافلا رذعلاكلذرعت ملة موكحلا كا ريغ مب ىردزاو

- 
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 كا ااا ااا ااا ااا ع ا و حو وج ع عج يو ع ع ع علا

 ةك د ىلع سلجي ايضاق تنيعو ٠ ايلعلا يروزم يف دونبلا ريدم نك درفلا هناكم تنيعو
 رماوا وصعي نم بيد انل طوي ىلا يدنج ةيامسمخو نيفلا .تريسو اطوي يف ايلعلا ءاضقلا

 ةذرملا هك رش عمعلو 26

 حافكو ةمواقم نود ةطاسلا نع يلختلا اوبا نومروملا ءامعزو نوي مك احلا نا ديب

 يهوراثاو ةرياربنوحاَمَس منه امئا مهلا ةمداقلا ةْيك ريمألا دونحلا نا مهتاربظ نيا

 لوالا 0 0 فاس قولا اطوب ف مكمل و كو لول رض ينو

 00 01 و هور -- دوتحلا ةنتمآ ةلقاتلا تاروطقلا ىلع نومرولا 1 0

 10 اوتحتلي نا اورظضاف .مهتجاحب ءوقيامدونجلا ىدل نكي مل ءاتشلا ءاج امنف
 انافاسن ع 0 ساه وطن رسسدرلا كفوا ءانخاإلا ا 4-1 . دل تاصرق 0 ةباقوان

 طوي ىلا غلف ٠ ةنيكسلا ىلا دالن:ألا ىلع مهثحي هيفو نومزوملا ىلا نم ةلاسر لمحب

 ' نيرتاتلا ةعاضقو مك اشلا نب اب اه ل يسلمو 3300 مر

 سيئرلا نم نالمحب ةنامكتو 9 5 امك اح اًضيا اطوي ىلا رضح رايا ربش رخاوا يفو

 ني كنمخ دق بضغلا ةروس تناك و ٠ ةنيكتسلا ىلا دلخبإو ماظنلا عّيطي نم لك ند اون

 دلك تلوف لأ دولا تءاج تيزحلا ّيقو: ةموكحتلل زها لال اوس ١

 تداع نا ى لا د كانه اولظوأ|ب اننع الدم نيعر |١ دعب ىلع اول زنو اهورداغ ىتحاوتلا مزيج

 1753 © نش ران رو يف اطوب اوحرابو امراحم نول ءالسلا هام

 نوكلا خيرات يفةروبشملا مايا نيد ١ مله مب ءاع ا رهش سماخ م هون خيراتلا 5-05 دقو

 كتان ال ا سونايقو واللا عطاق فق رب كِلَس
6 

 فلل هلو رق ل تكلل ١ كروون نم 9 0 نسر تالق ىلا

 ٠* عجرمو 000 لوا دم مت ٠ يفق

 هي 5 ْ دنال ؤفوين يف ثولاثلا جياخ نم دتميو اليم نوعبراو هامل
 ع .ديدحلاو ميدقلا نيملاعلا نيب تالصاوملا تمن هبو ٠ ادنالربا



 0 نائشو 32 3 : ظ 26

 اا ااا ا ا ااا ااا ا ااا ه5 0 ا ع ع ع يححاال علا و 10 ل لا

 لاو ف 0 ا ه8 ماع ي : ريما داتا ىلا اوس انيم تمضنا دقو

 ةيلاتلا ةنسلا يفو ٠ سفن فلإ نوسمخو ةيام 0 ددعو عبرم ليم فلا نونامثو

 ددعو 53 فلا 48 امتحاسمو ةدحتملا تايالولا دادع يف اضبا نغروا تطرخنا

 اكل نم قسوم مام لاوتحلا عدو ةئببلا كلت نم راذا يفو ٠ اغلا ٠ ناك

 هلو ٠ ةحارلل عطقناو ةيمومعلا ةمدخلا لزتعاو هئاضعا نم ناك يذلا خويشلا ساجم

 لوأ بختتا نابا هتبالو نوءوش ميظنتو دونبلا برح يف هتاراصتنا امها ةليلج تامدخ

 انرصتقا كلت ريغ ةديجم لاعفادلو خويشلا سلجم يفاهنع بنان لوا اضياوهوابل 2

 ا ا اة هيجل 00 تدع 1647 هنو“ / مدت اما ركرد اع

 نطنشاو ودو هلك 0 ريمأ يف سيل رصعلا يفلءوم ربشا نم افلءومو

 0000 اا هادس نرب أك ينل ةئانرلا تالق 0 تايلر“ سل

 00 اقل ردأإلا ةمألا راكفا لغاشلا ىلعشلا ياظزتسالا ةل ايم تلازم

 وجرب سيئرلا ناك و ٠ مهتتارمو مهتاقبط فالتخا ىلع لاجرلا ثاحبا هيلع رودت يذلا
 نم للقب اهرك ذ.رم يتلا :توكس درد يخنزلا ةلاسم ناثثي ايلعلا ةيكتتلا دارت نأ ٠

 د0 1 تنل اه اكس لع ءابرمالا نا ريع ناشلا كليا"
 رابظا ىلع مهضعب ظيغلا لمح دقو ٠ ارعستو امارطضا اهدازف رانلل دوقو ةباثمب رارقلا

 عم محه دقف 18505 ةنس -< 0 ةموكسلل ةينلعلا سلا اشملا

 نزوح يف نيموي مادو هيلع ىلوتساو يرفزربراه يف ةحلسالا راد ىلع رارغالا ضعب

 يلد اي دق للجو نم 0 ةثالثا تاتقو ةكيساع نأ ةموكحلا ركانعرشا ١

 11 ىلا لازامو: ف 5 اومدعاو ايتيجرف ىف ةمك املا يلا 1 :

 طرالا» 0 ىلزيسأ ىنح 3 علا نتا اددكاو ملا درا ع ياام

 3 و كو مهتبالو يف 5 عضم :تانالو نيب امارض رانلاو 2 نرخ كنزي ثداوحلا كلت تن



 ؟هدو «  ةدحتملات< هالو تر 1 هك

 ةسائرل ا باختتالا تقوفزا انّومالا لاوحا تناك 0 بونجلاو لامشلا

 در
 , ٠ اهنم مظعا رحب 1 ةناناستالا ينو ةيلطط وسال رعب هذلبلا تق .:

 زحف ٠ ةعبرا ريطخلا بصنملا كلذل نوحشرملا ناكف ةيضاملا تاناختالا خيرات يف

 ةيالو , نم ناكتل كفارنا يول حشر ناكليبرلا || ا لوحت لو

 طا رقوميدلا بز مح امأ١ قاقرتسالل ةضهانم نازحالا ر ام زحلا اذه ناك و روينلا

 ىلعنوبودنملا فاتخا كانهو ةسائرلل ص خش حيشرتل نوتسلراش ةنيدم يف هرمت ةوم دقعف

 رمت*وملا نم ةيبونجلا تايالولا يبودنم باحسناى لا ىضفا افالتخا .قاقرتسالا ةلاسم

 001 ا صنف نوحي ش رس هن 2 ل نيس يبودنم نا اوأ ر امدنع

 ليج" ىلع رانا ثلاث يفاوقفتاف نوقبتملا نوبودنملا اما ١ بونجلا ناكس لايما ةيسايسنا
 ناج اوحشرو ةيناث كانه اوعمتجاف ٠ روميطاب ةنيدم يف دقعي.رخا زمتءوم ىلا حيشرتلا

 دنمشتر يف اوعمتجاف 0 ”ءوملا نَم اومحسنا نيذلا نويودنملا ام١٠ ةسائرللس الغ ود

 بصنمل يكتنك نم جدزنك رب ناج اوحشر كانهو روميطاب ىلا مبعامتجا اولقن مث الوا

 او ضروس :هنألا نوع لابس لوست يتلا يك سا ةسائرلا

 ميهربأ رتسملاةيرثك الاب زا بازحالا نيب ني نحلطنو فينع كارع دعو يسال ا

 يزذرجوين ةبالو الخام لامشلا تايالو لك تاوصا زاحف ناكليبرلا بزح حشرم نلكتل
 الكهو هيرظانم بجتا رخالا مسقلاو نلكتلا ب ختتا منسق نيمسق ىلا اهناكس ميد ١

 ةنبم قيتس ديم ةدايسلا ةيلوت دعي هرمآ ىلع طارقومسدلا 00

 كلذ نوكيف,ةنفئرلل ناكنل باخيتا مت اذا هناب ةيبونجلا تايالولا ءامعز ره د1
 كر كاك اودارا ام م متف ناكليزلا بوح امأ 50 ريمالا داحتألا ضرر اذ[ ١

 رطارقومبدلا سالغود يارلةداقتمامسفن ةموكحلا تناك و: ليوط بصنوديدشكارعدمب



 9 0 سيخ ةشائر »- يلا

 ةسدرتك 0 ناك ولأ” ءاضعأ ع 1 00

 ناكلبيرلا بزح ديب حبصتس ةطلسلا نا حضاوو

 00 او دوللا كيإ ران ىف ينام هلئللاو سومتلاو بارطمالا نأكو

 داحتالا دعاوق كد يف نيبغارلا 0 1 تم داقمالا ردي اهنانتا نكح ١

 ىلعنورويغلا اهب عرذت يتلا لئاسولا 0 هد لا علا

 او لامألا ىف نيعارلا نم نكي مل هسنل بحتملا نسيثرلا نأ اميه ةماود

 لئلا هلوحب الكوتسملا نأ 000 هنءاش بالو هنأ ىلع قحلا لذ
 ٠ داحتالا ةموادم ىلع اههارك ١ ىلع الو لاصفنالا يف تبغر اذا تايالولا ةمولتم ىلع

 نيب ةرتفلا .ىوس داحتالا مصفب مهرطو لينل ةضرف ةينونحلا تايالولا ءامعزل قبن ملو

 يلاتلا عيبرلا يف هبيصنتو 18٠١ ماع فيرخ يف سيئرلا باختتا

 ١877 ةنس ١ك 107 ىفف ٠ 30 ثوس ةبالو داحتالا لح رشا. نم لواو

 رارقلا اوزاحا مايا ةنالث لم تاشقانمو تارواحم د نوفي وام ٍْق ارمث ءوم |ناون كفع

 ىرخالا تايالولاو انيلوراك ثوس نيب مويلا اذه ىتح نئئاكلا داحتالا 1 ٠ وهو يلاتل
 ةوطحلاكلت تناك و٠ خيراتلا اذهذنم لحنادقةيك ريمالا ةدحتملا تايالولامساب فورعملاو

 ل دك ةيرعتلا تانالولا ثلث لود نق ا 0 كوني بفط 0

 تانآلو تنلعا ١141 ةنس ظاتش .ةرغ 3 80 حم تاوطخت متق يا

 يكر يمالا داحتالا نم ابجورخ ساسكتو انايزولو ايجرويجو امابالاو ادرولفو يبسسم ظ

 00 قلل درا اجلال لع اجم يف تابالولا هذه باون هذ مظعمو
 مهدبج هومواقف لمعلا مهل قري مل بونجلا ا .* ارفن نا ىلع ٠ تاعفام نيد وم

 لاو هيلا زيواطالا نملك ريغ لا دالتلل ةساعتلاو نايشلاو نا خلل اني هرج
 لاصفنالا رمال اداضمبونجلا بعشل هتالاوم عم ناك و ةجحلا ةوقو ةحاصفلاب مهنيب رهتشا



 0-6 6#« ةدحتملا قاياالولا خيرات 0

 ةطخن تنر دعف :ةلضفتلا ازآلولل اسيتردكل3 دب هاا عدلا نش ردا

 ّيقاةيغار تناك ةيزثكالا نكلو+ ةييوسلا تالولا اون ايف تلة
 ءاسقتالا متو ردقاام ناكف لشلل الام الملا كلود ملف لا
 يف ةروك ذملا ةلصفنملا تايالولا باون عمتجا 187١ ةنس طابش ربش عبار يفو

 ةفلاحتملا تايالولا مساب ةديدج ةموكح اوفلاو امابالا ةبالو نميرسغتنوميفدقع رمت ءوم

 نسرفج باختتاب ةديدجلا ةموكحلا كلت تديأات .روك ذملا ربشلا نماث يفو ةيك ريمالا

 م اتلايخنلا مويلا سفن يف و“ سيئر بئائسنفيتس ردنكساقاإلا اننيتر يسم ١
 عقطنشاو يف يماض. سلجم ماتلا يرئيغتوم يف ةفلاحتملا تادالوثا باون نا

 نم داوم ضعب ريوحت رما ف اوضوافتو ةبالو نيرشعو ىدحا نع باون هرضح ةمصاعلا .
 . ماسلا رحكءوم ةحئال نيرعتوكلا رعت ملق ةشقاتملل سسرشنوكلا كلا اهولم رات

 0 المع ين اب نا نودب سلحملا كلذ لحناف ءاغضصأ

 نيديلا ةلولغم ذقت ١ ةموكحلا تناك و دالبلا يف رامدلاو بارخلائالط تدبو

 راق زف ازدلم قولساالاو اقرتتم انيتعضتم ناك. لصفلا* لمنال | عيطتسا ملف

  رصسلا لك و» قارلا ةييفسو تاثلا ةميدخو ةددرتم هبات امام 0000

 5 يي يتعلق اللخ ةلصفنملا تايالولا اهيلع تلوتسا ةيبونحلا تا" الو يف عالقلاو

 ات و نمو وك أسنب رهن برق نس 5 ةعادو نويل انش اش حياخ يف

 00 امر 1 ١ كوخ ذقو ٠ سانتا "الويب لاثلاو ماصضا

 حيلخلا لو كا تا أملف 5 ةريخخذ لقنت ةنيفس ابيلا ريسف :رتمس ةعلق ةيماحل

 د ني ا لّشفلاب عوجرل ىلا اهؤرطضاف مهنأ رين ا بزحلا اهياع قلطأ

 ةبج لك نم دالبلاب ةطيحملا لقالقلاو تابارطضالا كلت ةعمعم طسو يف نانشوب

 وجيفةدملتمىضوفلا مويغو و نايم لك يف هبانطا براض 0 رحتلاو ماسقنالاو



 16-3 1 ميقربأ 0 ١ ةةقس ؛4همب

 هامل 0 8 0 يدلا ديدحلا , سيل درلا ففوم ناك 0 اياد تاالولا

 هر 3 كلل" كن ٠ لالحلاو 6 يلا 8 ايما تا اهأنا هلوخد كت ودين نأ نود

 دل هه مج هج جوس هج سس

 نوس تلاثلا لحفلا

 ااا 0 ل 11 هس نمولجالا نرحلاو ناكتل ميهاربا ةسائر ان

 ل هسا ا الولا ىلع رثع نيدانلا نييئرلا نلكتل خهاربا ةايع نم الك ا

 تاووبإل يد ىلع امبيف انرصنقا انتكلو القتسم ادلجم هتاذب لغشي ةيك ريمالا ةيلهالا

 ةاغتبملا ةدئافلاب هلامها لخب الو هل ةيخيرات ةيمها ال امع احفص انبرضو

 ١8٠١9 ةنس طاش ١١ يف يكتنك ةبالو نمورال ةعطاقم يف ناكنل مي هاربا دلو

 90 ا داق نا كدا رابخاو ٠ اينيجرف نم ايلا هادلاو رجاه دقو

 ءاعكلذناكو 1 م ١8١5 ةئسو ٠ هيلا 5

 الاح لفيرتنج ةيرق برق جارحالا يف اخوك هل ىنبو يك < بالا داحتالا ىلا ملا

 بصنلاو ءاقشلاو رقفلا عم رمتسم عارص يف ناك ا ناكنل ميهاربا نطق كانه

 نم وياهوا ربن يف سانلا هيف ربعي براق ريدي ناك هرمع نم ةر ثم ةسانلا ةنسا يف

 0 ا و رد لوط صم نرخ ديالا 0 ادبلا , ىلا بتلولا نطل



 < تيا لحل ايالولا خيرات 0
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 كلذو ةنسلا زواجتت ملف ةمشردملا يف !رف رص يتلا مايالا عومجم اما ٠ ربشلا يف تارالود

 مك ةراشالا ىلا ةجاحب انارن الو مواعلا يقلتل تقولا نم هيلع لصحب نا ردق ام لك
 نلقي لا هبا ةلئاع عملقن غولبلانس كردااملو ٠ ةدحاو ةنس لالخ ملعتي نا ءرملا عيطتسي 1

 اقرا ايشح انك اوتنا كانهو ٠ زوينلا ةيالو ىف شك 2 ةذل نع 10 ا

 ناكتل ميهاربا حرش ناكملا كلذ ىفو اجايس اهلوح اوطاحاو :ةريشص خل د
 : لثاملا ةايحلا ناديم يف دهاجي

 3 دعب نلقلا ايمو ىلا قاع يسم ريت يذ لفتلا بزاوت ىف ةلا قس ل
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 دكا نا ميهاربا 0 1-0

 ب ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ع ع1

 رج تركب او 7 تياوحلا دعل ف دكا نأ رم نع اليم نيرثغ ةفاسإ

 ةنس نمو * نيعوطتملا ةقرف يف طباض ةبترب ابك راعم ضاخ( كوه كالبلا) برحب ةفورعملا
 لودحف ٠ هسالفا بسس راذعلا علاخ اة ل علسلا عيبب لعتشا 55-6

 ابب قاف ىتح هسفنل ةعير ثلا عرفي عرف هيلا نح املاط يذلا : ةاماحملا نف ىلا هراصبا

 | هصخ ىتلا بهاوملاو ٠ ةديعب ةرهش بستك او هنامز ةغئان راصو سرادملا ةذمالت ىلع

 لك اشملا ا رم ( 114 ناك هناكرط هتاع راودا لك ىف اهزلؤلا تعظس دقو اي

 ءاطسبلا طسبا ىلع لوانتلا ةعيرس مهغلا ةلبس !هاعجيف ماثلا امنع مسحب و.مالكلا صيوغو

 ادئاؤو اميعز 3 4 ادغو هتربش كلذب تراطف ةماعلا ماهفا نم ل نرقتو

 راوخلاراد كانهو زوينلا ةبالو نءقةمالا باون ساحم يفاوضع فضختنا دقو « ماعلا يارأل

 هيلاتغلا ام ةححلا ةوقو ناهربلا عطاس نمي ةيقع ىدنا يلا سالغود نيو هنم ريمشلا

 00 سل ىمسأ لا لإ كلذ كسور - قركتسسملا ةشاسلا نوف: ةققأ تشهدو راك

 امك هوج يف ةفيثك بارطضالا مويخو راطخالاب افوفحم ناك هنا ريغ ةيروهمج مظعا

 هدام مامن ر ظاا دقو يلاو هلأ و ردل ا ير مرد باطخي هأق يي دا كلا كصو ٠ مدعت

 ماسقنالاو ة 28 زحتلا- ن نم داحتالا داقناو ة ةعلر 3 قوطنم داع قوينمكلا اع هلْ كيد

 ٠ سرغنوكلا ىلا ىلوالا هتلاسر يفو ٠ ةيا امكلاو ةلهأ اهالا مجم ول ا

 ا يللا روكو ن 0 عاجرتساب وجو هبيصنت باطخ يف لعف اكل

 ٌنايحلا دادعا 7-7 لوا وهو ٠ ةفلاحتملا ت نانالو 8-11 ةموك هس كيد تعئو يتلا ٠

 ا ل 3 ةموكح نم ضلطغلا ةموكح تلط قد 30

 ةموكح تلواخ دقو ٠ ماتلا ضفرلاب بوق بلطلا كلذ نا ريغ ىلوالا لالقتساب بناقل
 ا ا كا وادب للا ناكف رس بلو ةيماخ لا و كلارا ةدحتملا تايالونأ ١

 نيتموكحلا
 ٍ ب



 ا ظ يروا 4 كح نا 0 ل

 101111711011 ل ا م ب ب ب 22010000000 ااا ا

 هادو ددعو نيهرللا كريز لوحاملا كي نوكس 0 ين عاذدلا 30 5

 ةيماح ىلا هلاجرب مضنيو يرتلومةعلق ىلخي نا ةمكحلانسمنا ىاتراف طعقَف نوعبسو ةعسن

 اوزك راو ةنيدملا اوئلم دق ةفلاحتملا ةموكحلا وعوطتم ناك كلذ نوضغ يفو٠ رتمس ةعبف
 لس مالا كح نا فاعلا ل 5 ىلا يمن املف ٠ جيلخلا لوح ةيوق تايراطب

 روك لملا نيسردنا ماغرال ةوق تاسراف تعرشا !مزوح ىف ترتب ىتلا الفلا 00

 نوتسلراش يف داوقلا سيئ رن دارعزوس لارسلا مل نس يف هياعو مياستلا ىلع

 ةقاقلا يمحيلت هنا نسزدنا روجاملا باجلف 0 0 )الط رتمسةعت ا
 ةلمنعلا تقلطا :و ةعبارلا ةعاسلا دنع ىلاتلا حاصل 1 هبا عفاديو

ْ 2 
 ١ وص كلذ سدت و ةدكتلا تارالولا نصح 1 كو 1 00 ايل هلا ل انراطب نم ىلوالا

 52 سل مالنا لنا و ةيعادأا تكنر أو ةحاس . نس اجو م ١ مل ها ىلا كلي 0 رع ةيماح رآث

 1 وه 7 . 5 .٠

 هلاح رو ندم 01 كل 2 ىاع ةموكحلا 00 و 8 اكل ل 8 رسل 0 0 وج ىف

 اي

 | ةعاقلا َى يف نوفنلا 1 8 ص لصحت | مجن ١ ليانعلا 0 يلد 6 مجم 0 برجحعلاو

١ 0 8 ١ 
 ة هوذا بانل نر اقم ىف عافدلا عقاوم ا ا *يطاشلا ع "لو

 ىرعلاو كل 0 قحخلا فولا تزيقدحاو همالا هل رغم كلذ رح عاد أماف

 ع 0 3 0 0

 ٠ كال ديو 5 مسا اهو الا هدم ةمو كيل أ ةمدخ 2 اواذديل ل 1 سل 0 7

: : 7 
 ا اه 2 0 58 نيس دأب :١ ( سنك * يل ريمالا داحتالا ند اضا انيحرف تحسنا * نيمويد

 2 نا 5 00
 ع الها ع نو رسل "تاج يسادت 1 اما 4, ممم "9 4 3 8 انيل 50 3 تب رود 2 معد و و: ساعتك زل



 ا كتل ميهارب دنماب را لذ د 1

 اا ا ا ا الا يا 20000 ع ااا اذكل ذكطحل انة حو لا

 ةيالوو- وس 174 ةيلهاسر رح باد و نسف اهلا ذا فا يروزم ل 0

 ضهانملا امينمزاق ن ا ولا أومسعتا دناليزا ١م ةيالو ناكسو ٠ اهدا احس تناعا 8

 داريا

 0 ل ف لوا اكل ا ا اسين 15 يفو

 هر
 ناد ا لاحر ة 4و نأ واتمف مهتارايع نولهالا ابيلع قط | ةمصاعلا 0 ص اهب رْط يف

 7 74 5 ضاوي 7 “ 1
 ةييمد تفت٠مدعد دحاو 4 ٌتَداحلا كلذ لضشو : برحل كلت ات يف لْط مد لوا مهمد

 مثالا دناعلا عرستف ٠ ئكرف زربراه ىف ةديلس الا عدوتسم ىلع تمحدهو فلاحتلا دونجنم

 رولا 00 2 [٠ اهلسن ل انراه 0 ةريخدلاو حال ,اسلا دع امببق فالتاو هتيامح ىلع

 لاجر هقرحاف كوفرون .يف ,نفسلا لمعم ىلع اينيجرف نم ىرخا ةبيثك تمجه روك ذمل

 نم اددع اوحاصا نسوا ضل ري كانه نم اوحسناو عفادملا أو ةاأو هيف أب هللا

 رالود نيبالم ة 5 رسعل هومنغ 0 ةمق ردعت و لمعأل ةحلاص د ءاصق مفادملاو نفسلا

 ةمصاعلا ىلع يشخ ىتح بوصو بدح 31 نم اشحرف ىلا بونحلا دونج تعراستو

 ردصإر 5 0 0 006 5 أ,تاعحف ةطيحلا 2 0 ل »2 9

 1 تاونس دا _ ل هل د ىلا 0 باطب رث | أروُشنم ل

 اظل ] اهلورو - اماعادتال توكس دلقو لارحلا نيعو. ترحلا كود
 بهاتلا ىرت تنك دالبلا يف ٌتبجوت نياو ٠ ةيبونجلا يناو وملا ةمحأب 10 تف

 رومت * ٠ ىف هعامتجا لجا تف قل ايلا: همو 3 نام ناك وتم ا مدق ىلع برحلل

 ءا> ابيلاو 6-0 ةدعاق اهوراتجا ىتلا دنماؤتر ةنيدم ئىكذ أ ايلا دا لما ىَلِع

 سلا تكرم ناك" نه نكيجلاو 1 نعول ةرادآلا 2 28 ص. فاح سلا ١

 موفولا ةدرق اسورض ايرح نأ رمال قدحت و بس ىهتنأ ا ام ةنئنم رومت و



 21 «  ةدحتملا تابالولا خبرات ول
 0 م ا كت 21 و 1 ل ل يي يي يي يبي 0مم عد د 2 عج حمل غ0 ا اا

 حلا رتل نهاك انل دب الو ٠ رقتاتل نور سن نس

 ةموشملا برحلا كلن تاببسم نع
 لصاحلا فالتخالاوه ةيلهالا ةدحتملا تايالولا برح يف مهالاو لوالا ببسلا نا

 * ةيساسالا عئارشلا وا روتسدلا 0 5 بونجلا بعشو لامشلا بعش نيب

 روحملاو رخالا بزحلا ريسفت فلاخي اريسفت عئارشلا كلت دحاولا بزحلا رسف اماطو

 + اعلا ةموكحلاو ىرخلو ةيالو زيت تاقالعلا ره تافداشملا ل م يذلا

 لح غوني ال ماظنلا بجومب هنا اوعدا ةيلامشلا تابالولا ناكس وهو دحاولإ ب

 ةموكح ديب يه ةمالا ىلع ةطلسلا ناو كلذي ه تءاش اذا تابالولا نيب داحتالا
 ه1 ست ابالولا ناو>:ةيسئرلا ةموككلل ةعيانت تانالولا ةحركحو ةنسيتلا تا

 قظنت الل :تارارتلا كلت اب ايلعلا ةيكحملا تيكا اذا:لا ةمضالا نسم تل ١ عضخت

 لكو ةيسيئرلا ةموكحلا لبهتيالو سيل يك 20007 ناو * ةمدلا لع

 تيكترأ نق قوكت ىك ريمالا داحتالا لحل صفي زوصالا هلعيتفلات ل0

 اناتت :نيكملا اوعذاف ةيونحلا تابالولا نآكلخىت رخالا تسلا ف0 مس
 برحف ماسقتاف ماصخ ىلا تلوحت نا ىلا نيبزحلا نيب تالداجملاوت ادقانملا تماقق

 هلل اهلا هد دما نس يلح نانرلا نانا ىرعل زف كتي ةنحاط

 دا لكن تاصنقو- اهراركتل ةباحتالا يتلا لئاسملا نم اهريت ١ حلا قيما
 الثاه اراحفنا اريخا رحفنا نا ىلا 0

 هلا ىفف ٠ ايلا نع لامشلا يف لمعلا قرط فالتخا يناثلا ببسلاو

 4 اديبع مهتودتحي | وناك بونجلا يفو تبوصتلا قح مبلو 8ر5

 أورشعاف لاش يف ١ لمعلا ىلع يلوتست الا اومعزو طق ةيادم قوقح مبل

 اذهو قاقرت حل كوب .تارتتسلا لك تناك قباسلا يفو ٠ نيو
َْ 
3 
- 



 ا ناكتل ميهاربا ةسائر »ل . 1
 اذكلل 0 و ع حا 0 اح 1 0 ل 0 0 اا ا اا نت ا م لو 0 6 0 يل ا يل ا نال ا كالا خا اة

 0 0 قال © لوقت كلذ حاضي الو ةطسوتملاو ةيقرشلا تايالولا يف اجيردت يغلا

 لاقلاو قر شلا نم تقلا ةداملا كتف قلشلا ]مثلا لع بتوزحي وادي عن ورتكيت ا ما

 قاقرتسالا ةلاسم تحرط امو٠ قاقشلاو عازنلل اببس تناكف بونجلا يف تنيقبو

 لالحنالاب هرذنيو داحتالا ناك را ددبتي ماصخ اهبسب حتت الا ةرم ثحبلا طاسب ىلع
 اهاستا قاقشلاو ضغابتلا قرخ عستب ناك ةلءاسملا كلت ىلع فالتخالا دما لاط املك و

 روبنط ىفو ةلب ءاضغلاو دعابتلا نيط ىف .تداز تافالتخا ةلسلاس كلذ نع ت ااشنف

 ٍإ ا ةمغن رفاشلا

 نعنطقلا لصفل ةل | وهو نطقلل جالحم عارتخا ءانحشلا ةدايز ىلع ثعاوبلا لواو

 وهو ستسوشتاسم نم ينتوه يلاع بهذ ١/95 ةنس هنا وه كلذ ليصفتو هرزي

 نم ارجوز ناك يتلا نيرك مادم ةلئاع عم نكسو ايجرويج ىلا اهتايلك ىدحا جيرخ

 لئلا اهدكشو تلا ناي رعسلا جبال كان ره انتيو لالقتمالا نر ضخلا ١

 .ام ةرثكل حالفلا اعتاب يفت نطقلا ةعارز تناك امف هرزب نم نطقلا فيظنت يف

 رتسملا نمف ٠ ةلمعلا يدنا وس كلذل ةقيرط كلانع نكت . ملو ٠ .هنيطنت ,ىلع هل

 ..اهاري نم شهدت ةل ١ عنطصاف كلذ هل حيتا دقو لمعلا كلذب م وم ع خا نينو

 فاعضانطقلا يعارزداريا كلذب دازفةماتةفاظنوةقئافةعرسب رزبلا نعنطقلا لصفت يهو

 نازل تقام ٍ ل موسرلا 1 مون اة ترا جن ةموكحلا داريا رفوو فاعضالا ٠

 دايدزابف هلك ملاعلا يف هنم لصاحلا نامنا ةعبس يوأست اك ريما يف تحبضا هلا .
 ل1 ارسل و ةلباط دنا ىلإ يللا تم م لمعلا 0 عاستاو نطقلا تالصاح .

 لاب دا ادعاصف ناسا كلا ترج ١ هيو قاقدتنالاو ديبعلاب بوختلا » ةيطل

 دالبلا نا م ءاضالا هور هامل 5 0 ايس و قرت
 ترج يتلا تاعزانملا يف كلذ عئالط تدبو تايالولا داحتا ىلع ةيضاقلا | ةيرضلا ل 3
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 هةيروزم هاصعم تدوس الو مدع 5 | ملا” ٠ ةئيش

 كاس هينا كةفعرلا يبرد هوءاشرو ىرلك ميفلا

 هدم منت ال تيدي قلق رتسالاا

 دودحم لجا ل
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 قار الإ هل اسم 1 ه١ أحلا
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 مجم ع
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 6 0 ميهربأ هيفا ل 2 ٠

 2210001000 ااا 1 200000110100 ا ااا ااا ااا اا اعلا

 بغر دقو» نيلوالا ةقفن ىلع نيرخالل احبر ةفيرعتلا ةلاسم تأاجف لماعملاو عناصملا

 1 للا الا يتلا رارضألا اوال نا يف هورصانمو نوهلك رتسلل

 لا وعد ىلع لو دج اةلاق/ شرم ركل اهي ندلا ةسر لاير ولالا هن رفقلا# يسلب
 ايلاع ا جاحتحالاب هتوص ناو اميس ضراعملا بزحلا ةيصرت بوجوب يضقت ةرورذقلا

 ةيلاودم هتاديدبتو

 نارين دازو قاقرتسالا ةرئاد عسو كرم دادتالا ىلا الا نع نإ مث

 كلذ ىلع اومدقي مل كيسكملا عم برحلا اوداض نيذلاو ٠ امارض قاقدلاو عزانتلا

 الو٠ اخوسر قاقرتسالا مدق دادزت اهسسب نال لب ةلداع نكت مل اهسفنب رحلا نال

 يلا لولا در قانا اك عرفا عراك نياق اهرازوا ةبرحلا تعضو

 8ك راملا 0 ةحئال تردص نا ىلا تلظو ا داحنالا ىلا ةيوضنملا

 15 و راحشلا ءاضوض تدمخف

 مث يذلا ميكحتلل وعل“ تغاحف اكسارنو نئاسكةحئالل .تريجا 1804 ماعو
 لا غلبم ناك كلو نع اضيف ٠ كبدح لكس ةلضعملا تربظو يروزم ا

 ثدح يذلا فالخلا ةيوست يفو٠ لحارمب بونجلا نع لاشلا يف افلتخم ءاقنرالاو

 هسفن ىلع طارقوميدلا بوح ماسقناو ٠ ةحجارلا نييلامشلا ةفك تناك كلمتلا بسب

 اا ىلو ١ 2 با لاشلا بعق ناحمأب ناكل رتشلا نانضال ج59

 مهبر امو مهدصاقل ةرياغم تناك هتسايس نال ناكنل نع ايضار بونجلا ناكس
 ل ا تمارا 0 5 كلا يذل اال[ دب لا بيشلاو

 00 0 ركل د يشع تناك قيركلا ةددحلا ن ةرطلاف - نرتملا ناك
 اقاوذا 111 راسل أوو ةيئاد نيتجلا ناكس ن نيب تالاصتالا تاكو

 | نيذلا - 030 لش : هلل با 06 ريك وف ما



 27 1 ةيحتملا ينام الولا خيرات 1

 لا ااا اماما لا ياا ا ني ياعالم ميم ممم عا ا وح 0 ع عا اا ا 651

 مهنع:اوزيمتف برغلاو قرشلا ناكسب طالتخالا ميدل ةروفوم لاتتالا ظلام 0١
 5 0 5 ا ا ا 7 م 300
 قيانسلا نمل أد نع م ام ىفخب الو مهعع فاجا لاويسحعت اوداك 0 هريسل روما ىف

 ' 0 ا
 تلد لك اش امو دساحتلاو ضغادلاو

 لذ . ةمململا ثدداحالاو هال ا ملا 54 ةياهالا هلر كل عبارلا نيتسلاو

2 
 93 0 0 5 5 .٠

 ةدحاولا ةئعلاو تدك و 0 لإ ةءولمم 00 انيمل نيمار فلا نمل وزاملا بفرع

 اس نيرشع رحت فام ا ظع 7 تل 0 كن رخالا ةجل 9 3 1

 بناحلا تاداعو ءاراوةسادسو لامعات دحاولا ا١بناحلا ح خيم نمف ٠ ةيلهالاب رخلا 3

 ةّئيشللا ةيلهالا برحلا اهرامث تذاكف تينوق اًمْشلا رول لا 00

 كاريرا ىو راقلا- يتاطأوا ”نيقلا يريشولل راك ني لا رت ا

 برحلا ئحر ءزاذا ىف سماح ادس دعب يتمال الو ةيضتال ارتست ملل ١
 2 م ُى 3 دقو*٠ أضعب موضعي لعل بولا كحاولا نطولا ءانبا صاح قو

 نطولا بح 3 006 احر ملاعلا ا كح لك ةمدخ يف ل مخل لق 2و 2 يملا

 نامثالا .سخناب -نطاولا- نوعيبف مهنديد ةيسفنل ١١ ةحاصألاو معزنم ةينانالا لب "يشب

 ةيناذلا مهبر امو مهتايناسفن حبذم ىلع ةيحض هنواعجيو

 ناسا تدجيو انبرلو ةيلهالا برحلا ران تمرضا يتلا بانسالا مها يبه هذه

 0 رت تناك :بلكتالا د نأ لاكش و ف كنا ةقيلخ تسللو اين دنع 3 هناا

 اهتاذ ىلع ةحالا كفو نا ذه دخإ ىتح ةياغلا ل متر ج - لاحر ةطساوب قأعدلا

 هنلاو كلمت قرف ةئيايسي المع رخالا ىلع مث ذخلولا جملا ىلع ءالشمالا نق 3

 ملعأت
 أ



 1-0 ةيلهالا را 6 2 3 0 258
 10100 عاما ما دسم موسما ا 1 مج رح 1 اا ظ>1010100100101010111ذ1ذ111111111 عع عع اا

 نوما عب رلا لحصغا

 ا نطنشاو نمكاموتوب رهن داحتالا »١« شيج ربع 1851١ ةنس رايا 7

 ربن ىلع مئاقلا ورنم نصح يف نيلزان يدنج فلا ١؟ ذئن 1 ناك و٠ انردنسكلا ىلا

 اك هزاز ملال قس نم ةقرف اضنا تناك و رلطب لاراحلا مهدوقت ل

 10 قش اهتمجاف ٠ ردورحم لارنحلا ةدايعب رول 6-5 ةندم يف ل اناني

 0 درف ةسينكلا كلت“ نم 6 داحت الا شيج نم ةقرف ناويرح

 است لادا ب دن .نوللكم لارحلا ناكو ةرو 43 0 باقعالا نع

 اينيجرف تسو

 جر.سرك راب نمانايدناو وياهوا قرفي سروم لارنجلا فجحز رابا ربش رخاوأ يفو 0١
 ”1 تسلا ع ناك ويسرا خل ناريس, ثلاث يفوبد”نتفاو 00
 ا ل نري يلف بف يللا ناك .ىييرتلا نو دما يس

 زومت 1١ يفو٠ هسفنب ةدايقلا ىلوتو لبقا دق ناللثكم لاراب اًذاوبكلصلا نك امالا

 شيج وه فلاحتلا شيحو ةيلامشلا ةدحتملا :تايالولا شيج وه داعالا شيح ا

 . ةيبونكلا ةليصفنملا تايالولا ا



 2 , ا« ةدحتملا ثايالولا خيرات »
 101010 لا ا ا ااا ا ل 222 21 1 2 ا ا ا اا ا ا اا

 فلاحتلا شيج نادنموق تنراغ لارتحلا اما“ ا لابج عيف ترج ةعاوم ّض ا

 ا نييداحتالا عم ك امشا كانهو بيلا 7 ع در وف آل 1 ىلا حل 0 3

 ول 0 ١ رئحلا محص ا 2 اعبرص وه رخو هلاحر ىلع ةردادلا أف م

 0 رك يف فلاحتلا نسيج نم هتفرفو ديول لارنجلا ىلع داحمالا شد 000

 | يف تبشن ةك رعم يفو* ه5 1 لع رعبعتلا ىلا هرطضاف يلوغ رب ىلع قرف

 كلذ 21 8 ! اندرككو لارنذحلا ةدايعب نويبونحلا أف رحد 80 لاح 85 لوابأ

0 | 0 
  7م - ١

 عقاوم ترح كلذ نوضع 9 مديح 3-5 تسو ى اع دكا تامالولا هلهنس+ اضن

 ها ميظع فتاح ا كد

 عريس ريماش 50 هشيحب 0 تريور لارنخلا ا نا ريزح ربش لئاوأ ي
7 

 علا كلذ نم مسق ف ار 2 وول 1 ينو : 2 تردره ا |أدضات

 و ةلزا6 لاخلا يح نم ةقرف لع ه افلا ويجهلو 40 و ا

 ونون رم شحلا ةيهد 9 لارنحلاز ع 220 اردا أروذ اوزرحاف ينمور تدلد

 5 5 نا ىلع - ”يسسلو 2 بونحلا تيل اع اومحهو ماا يداو اواخدو

 اشوانملاو لاحت رالاو كلدلا د>زواحت ملأ تؤولا كلذ ىرح نيم كلا تاوق ني ىرح

 ١ تخل ١ روف 3 و ا هو : 2 5 : هع 1
 ؛ررحلا كلن ّى يروا ىلوالا ةعفوم ا 0 صوخح ناوا اند لمد نالا امأ

 ٍَض ةقلاحتملا تاوقلا تعمتجا اينيجرف تسو يف زوفلا نييداحتالل مت نا دعب
34 

 لارئخلا ةداقلا ىلونو“ انرغ ا نم اليم 3 كعب ىاع يو نشكناح ىرسم م

 3 يا ع . 9 : : 5
 ةداسب ىرخأ تاق هل ران ضيا 58 هوكنسس يادو 1 يلق كعب ىلعو دراغروبن

 لارنحلا هذ دابق يل ا ديركلا يف ا شيج ا نوتسنوحف روح 3 حلا

 نسوا اكو ,ح بقا رب داصرملاب ايكو سوت ننل أر ,ئحلان اكو لودكم نوري ماا

 نسج. نمت 0 5 يفد“ دارغرود لارنحلا تاوقن هتاوق لاضتا نو ا
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 7 ةماهالا نرحلا نم لوا ةنسلا ثداوح 0 د

 وو اولا اوال ا 141114141414144 114 1 11 1 ا ا 114 31 141 ذأ ]| ]|[ 2 12 124 + + م ا ااا اح الا

 ة.محأ تاب بل ةعقوم هموعصخ _ن 0 كلمد تثدح ن 7 ١ كعب * مام هيأ 1 داحت الا ر

 بونحلا تاوق ةردسنم ثيح ىلا ريشلا 02 يف غلب 50 هدقتلا | داحتال شيح م ءوادو

 027 ىلأ نايا | نحاطتو يح محلا عر فر اك لا 8-1 ىسنمو 3 نيد

 شيج ىلع ةرئادلا رودت تداك و هلاجرو لودكم لارذجنل زوغلا رغث رتفاف ٠ ربظلا
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 .اذدلاو أهتءامحل ةمصاعلا ىلا عاقدلا ع ل اوم لذ 2 نام ,كاو :يعوطملاو هسللكنل

 دحر نيسوخو نأ ناو هب :امعسناو ن 3 ىلا هعذ ةوملا تكللت دق د داحت الأ هراسح تع 9 أمنع

 ناك امو٠ لشفلا كلذ رنخ مبعامس دنع نييلامشلا د 3: .

 رع لقط رلا# منيت داعتالا ةموكح دمت ملو٠ راصتنالا كلذي نيسونجلا حايتبا
 ٠ ءاتفلاو بارخلا يدبا هيف ثسعت نا نم امنامك 5 ةمالاج لك 1 ناتحل زاقعمت كديمسنز

 اريل لل امر تلاجلا ةمركح تمظت دخلو ءورب ةروك ملا ةفرللا

 ةكبحلا نم ميظع بناج ىلعو ءافكا لاجر ا!هئادزوو اهباون سلجم ءاضعا نيب نآكو
 ا و 53 ا لس شل نظرت اسثر نا ف

 رهو لا رك عالطالا عساو رظنلا ديعب ةييرحلا نونفلاب ةمان ةفرعمو ةميظع

 يمسق يف وصع بصنم لغشو كيلا رح ىف يسم ةقزف ةدايا ىاوت يذلا

 ةؤرعملا رقاوو بهاوملا يماس ن نم ةلاهق# نمرتف نسرلا ةيشاخب نوال و سر فلا

 ةيبوتحلا تانالولا يف عوبتملاو دئاقلا عبطلا مكحي هتلعج

 عم يتلا يروزم ةبالو يف ترجف ةروك ذملا تان يتتلا ةننركسعلا تاك رحلا اما

 رك
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 98 ربي و 0
 أرمث ءوم نسد أ 0 0-0 ٠ 00 تاخير )+ نع 0 داععتسالا ل امَعَر

 يف بغرب يوف بروح كلانه 8 و ةيالولا فارطا َر مدأس نم . ءارحو 0 اماع

 فلأو نيس عا راصنا نيد تاشرانملا يما هيلا هسشن مث "الا مصنأ دنو لاصقن' ار

 ةقليحم ا 0 ءافاحلاو نييداحت الا ني برحلا حر ترادو ا اهم لك

 تادعم مبدل ترفوف ىتربل ةدلب يف حالسلاو ة د ريخدلا تيد ىلع نو اوألا 7 وتساو
 : لاتقنا

 ةنال و نم يفز : 00 7 0 لا نواعم قل مهراصبا نويداحت هلا ةحؤو

 5 الع داعم 0 و سا :؟ را م ةمحانلا كلت ىلا ادنج اواسرأف يروم
 ل

7 0 
 قكلاحتلا دونح نم ةقرف دوفب 0 يذلا ن مسد اج مذ احلا نويل دئاعلا ل ازان نار درج اال

 3 ترح ةيومد ةعقومب 0 راق رومت سماخ ي ضو ٠ هيلع رصتناو لقنوي 0

 يفو ٠ لكيسلارزحلا اهيفمههدئاق ناك و جيتراك يف روك ذملا مكاحلا دونجن بو

 رك 5 يف ترجو ٠ برغلا يف نيمصخلا نيب تندح ةعقوم 3 مار رعسن با
 ءوصخلا ىلع هلاجري ةردان ةعاجشبنويل لارذجلا مجه دقو دايفنربس نع اليأق دعبت يتلا

 لك نا ردنا لدا كلذ يف فلاحتلا دنج دئاق ناك و٠ اددع مهنوقوفي اوناكو

 نويل مهدئاق رخ امل مهنا ريغ ارهاب ازوف دب ءيداب نويداحتالا زافف سرب لارنحلاو

 قكيس لشولوكلا هدا ركل ا

 ا لع قرتركلا لا ةيالولا اوربعت الامش هشيجب سيرب لارتجلا راسو

 ”ابنع اوعفاد رقن ةيامشسو نأافلا عمو ا للا اس ل أملاق نإ 6

 شيج دئاقل ةبلغلا تمت نا 31 عيلستلا ى ولا اريخا اورطضا مهنا ريغ عافد نس

 ١ ت5١ يف نوتنزكل اوعجرتساو اوداعف نويداحتالا اما ابونج هلاجرب لوحت 1

 ولو ناو عمت تنوعاز ف ناج ل |! يكل ع ,وزم يف داحتالا شيج ةدايعل نيعتو
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 7 1 يف ةيومد ةكرعم عقن ضوخل دادعتسالاب هتليل ا

 نتنيول ا ىلا رعبعت َنأ لجو اذهو ةرغ نيح َىَلَع هنوعب همجاه رنه لارنحلاباداو

 دارا لوك كفو ناج اذه يو٠ ؟ك 14 نق كاح لارحلا ة اعف ضنا ةيحاع

 يفتن دح يتلا ىويسرك ذلاب ةيرح ةيركسعتقك رح كلاته دعتملو ساسنك را ىلا سرب

 يبسسم ربل ىلع تنوملأب

 ل دياحت ةمرح قرخ هتموكح ةراشاب المع يفلاحتلا كلوب لارنجلا ناف

 تايراطب اهبف 4-5 ادا عرس ع 5 ةيالو لخدو ةدياحنملا

 ةفضلا ا تقاوبلا يف منوف اوعمحتسا ونللا ءافلحلا ة همحر يحب عواصم نب ب

 00001 1 لت فلا ةلالث قنا رغلا رجلان وي دال دقوا روك كملاربثلا نم ةليلسلا

 موصخلا ركسعم ىلع هموحه ىلاو ”ت عباس يفو يىبسسم ا ىلا هر 0 ظ

 تنارغ اورمجاو ا نوملا ىباج ىلا ةدحن لسرا كلوب 14 ,نئحلا 1 2

 رميفتلا اع ل

 اوردابف ماقتتالل امحو ةسامج بعشلا يف دلو نرلوي يف نييلامشلا را

 7 كاموتوي شيج دئاق خيشلا ا لارنحلا ىار الو» انادحوو-تافارز دنحتل

 01 للم تاق ام ىقعسا يشع ايك هدا ةمدخ نك ديم هر

 - ةيام هشيج ددع غلبو٠ ةياغلاكلتل اينيجرف تسو نم اصيصخ يعد يذلا ناللكل

 00000 0 ركل فاتر داسالا فتح نم نانا نأك و ينتج 0.

 مومجأبف 1 اهريغو ةري م الو رهيمتلل 1 مبل ن د “1 : كامي رهن

 ٠ ممل توم د 0 ا 1 5 رلتكو نعبا :ن 4 4 ةداقب نو

 رثكم ردس اف رش دج

 221 اوم ياس تنال .نويصاضاإلا مال 2851 ةسدشلا فا



 0 6 ةدحتملاي ايالولا 0 90

 5 57 دقو“ 1 ثرون يناوم ىلع راطب لارحلاو 1 70

 تروب ىرخا ةرامع تاخد ؟ت اال يفو سارتاه زاغوب يف ةمئاقلا عالقلا ب١ 4

 زك رم وهو نتله سار اضيا اولتحاو دارغوريبو رك وو يتعا نويداحنالا لتحاو لايور

 تحت ىلا انافس رهن لك داع دقو“ انافسو نوتسلراش ىلع ةظفاحملا يف ةيبرح ةيمهاوذ

 ناكماب دعي ملف ابورواو مهموصخ نيد" لاصتالا طغت اًوقْطْق-منيذلا نيب .داحتالا ةلطاس

 ةذحتملا تابالولاو ارثاكنا نيب ماضخ كلذ نعااشنو ٠ ًارنم هنوعناتسبام لس 000

 اهني برخ يلا سل

 نم.الق انك اهو لولس ناحو نوسام سحب فاد كس

 لف ةمركج ىدل حالف ارتلكنا ةموكح ىدل لولا اين ني ينقشاةمالا 0

 ىلا امم تلصوو نوتسلراش ءانيم نم ترخمو راصحلا قاطن تقرخ ةتيفس اعاذاف

 تّقثلا ؟تاكم ١ يف وباروذفا للا ا رفاشاو كلا فرب كاس ولا مالسب انافه

 تيك نيمالا لظقاو سونايقدلالا نضرخت فاتت تيظ ةؤوكسنملا تركلسلا) ا ا

 نطسو ةنيدم ىلا مهب اونتاو مهواقتعاو امهرارسا يمتاكو -- ذملا كييشسلا كل

 لا كلو ا ةيدئاكمالا ةرخالا “انام تسلا تارك كاك
 ءاعمج ةمالا رئاثراثف يزياكنالا ملعلاب نويك ريمالا ابقحلا يتلا ةنادالاب !منابر رخاف

 1 ا و ظعلا لعلوم القا رف قفضو

 ان نامل ونت متجر ناطتق هلعفام ربخ "الوأ اوه نرك ردا

 را تشيل كرف 0: راق كلذ ىلا اسايقر !نرظتو نال عش لا ١

 ردنا ىلا اثم مئانسلا ىلا وسل ةرضاعلا اتلاف ىحو ةلاحم الا 2 5
 دال ءا ف | رذتعاف لك ألا كرادت ةسراملا طا

 0 كلذ ىزجو 0 | ونا يحى ١) مهداعاو نويت ةحصسملا ل ل حارس قطار

 ب
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 فا رتل ارزحلا اما* 6-0 نارنحلا ةد دايملا ادوهن قوي عان دل ؛ةادعهسالا مامن ىتو

 ران تايغندملا نس ع ةعاملا تبص طاش رديت أملا ني ىحا دلع ناكل

 دغلا يق يت رع ىحلا ة ةامح يف توف»ر هي 53 0 لد هراسحع اتا ةيماح

 طاش ١1 يفو نيروحدم اودر مهنكلو تنارغ فوذص قارتخا ةيماحلا لاجر لواح

 6 رسال 2 7و سلا لا ردحي 01 ملل ءايع يرش لا ضنا ضان 2 تانخلأ لإ . تكن لاز ب رطضا
 ١ هه. 3 و 0 3 .٠ ب 2 12 12 0 ك 5

 3 5 3 ا 8 1 ل 3 اء را

 سيج و قلاختلا سح 3 داحتالا شيج تاراصتنا ةروك أب ةعقوملا كات تلا

 5 شيج ىلع لايشنا

 ىلأ يسانت رو يش .هشيحتل تع رع دئاقلا ردحنا ن 5 ود هعاق ي رفظلا كلذ كدعبو

 الينق لعبت 1 هوامَس 1 0 أ 1 اوماقأ ن 1 هر 5 ا 0 0

 0 دل دع“ 1: 85 رخلا وك ا لل ل ولر 6 00 وعد ر 1 وأو هدأ رااةدنوديرب  الوا

 ف نود 0 مو "هلوطن راونلا نيف ردلا ند ةغفوألا :تمادو مملاعخ دمع الالاو

 : اراحلا د 6 رحلا لكلا: تن ىلا كلذ د ئفو نيبناجلا >ع]أ 0 مالا رفظلا ررقش

 9 موجب ساَخ تنارغ لارنحلا دخا دغلا يفو .« ةيوق ةدحب هعمو لفشأن نم
 ٠ 0 ب . 2 3 2 |

 ترص جدلا و كورت لاَر ,ئحلا رمل 2 دس ال 00 يف لش 38 نلوعست قوه ن اديجلا

 74 ا ٠ هم ع 8 7 1 00-
 5200 نيف رع لآ و 0 ا تغادو 5 0 كلا رفعت ل | هىللو هيلا الا
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 ا ملاعلا يفت تيس ن يلا
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 ءاوأ ىلع رفظلا لوعف أهادانهب رود ل :زحلا ىلع ي* / عمدلعل | يهرأ لا يف

 عوحبلا - 5 زامعلا ةنوأعم هشبحب م 53 0 كب ردم ويد لتحاف تود لاردلا

 2-2 5 ٠ 4 5١ 1 10 هج 2 ٠

 هرسع هرم هريزد> ىلع نادبنلا 0 من نعلا قالطا مادو لذاعملاو نوصحلا 2

 ب ربلا ىلع اولوع لاتقلا ةموادم نع نب زجاع جيسقلا نوفلاحتملا ىفلأ الو أموي <

 34 م موج هن و يي رسل
 بول لارزحلا نا 7

 نييداحتالا نةس ماما اداوافم 0 0 1 4 ٠ كر سا مههاتسأ و كودلا ة.سجخلاا ا

 ناريزح قدا ىف جبن روح ي . 0 ى ا سي هجم 2 له يع

 . 5 ل - 4 رد ع 3 7 59 ا :

 ,لخدو يروم ةيالو 000 يف و وسن 20 اراحلا نا هناا . ظاوألا ىف
 ف

 نم ىلرغلا لايتلا ىف همك اولا لالا ني 0 3 24 0 1 لعجو اف رأ هب الو

 بلال ١ , 9 7 9 ٠ 55 5 و

 فيغل ىدتنح فلا 00 نم رسد ١ رادا 1 كاش ىف مجود كانمو هرود فما هد الوثا

 44 3 كل
 رصنلا دعع ن ءااطلل نيمو) علم أهريعس ىلظلت ةمظع ةعق وم كعب 9 دو.هو ندد 1-2 0
 2 2 د

 أوهد نيدلاو فلاحتلا ش مدح أل 5 ةعق وم ا تدي ين نكلبلا هلام> 6 9 و نيداحي كال 1 انادي : ١

 5 4 ' ١
 اضا نييداحت الا .ة واس تناث دعأو : ك6 ل رابدالا اول ا مح نم ءامحأ

 'مهتراسخ يراو 0 جد ىم ا كلل نمياو 7 8 ملو ة ةهب 2

 ه1 ا 010ج 2 ضب رح و 70 .
 هد رحل 0 ولا ةحو بلع دأ) ورام ةعذ ىد رما ىرح 5 لل هعقو 1 لكو
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 هشدح هيدرح 4.مهس ىنتناو مرا كروي 5 نوسد رخأ ل 0 تاكلا , 3 كلو

 تت يفو ٠ 3 نا ةحلاص أناوحو اهعان 95 لوو رالمسم يدر دح تس تاد لكشلا
 | ت7

 ءاند راد 8 تقرغ تأ ن ل ىدحل َْئ هلا ىلا رام ةجرابلا نوفلاحتملا ل - ازال
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 ا ا 1 ا 3 ر خل ا وع ا 2 | 2 5 /ب
 ع« هيلهالا نول نم هنئانلا ةنسلا تداول _ ١

 . 8 00 .٠

 ل ا و1 و1 1 ا ااا 11م1 ا ا اللا ا اولا اما ا م ا ا اا ايا ا يا اة

 7 هه هعأأ ه ٠ , ٠ 2 ١ ٠ ا

 أهقريسؤو مزأي م لحب اهوزبحو 4 لب لح م افصن أممناو 9-1 أو>ءوضو ا رود يف نئسلا

 وول

 نما" 0 كانه ل تاصوق 0 00 لوح طدارأ رك مالا لواطس هساالا ةمجأملا

 2 بردو 00 امنامر عرشو . أ.شمحرف ل كامت رام نم ع اوأوحو راذل

 روقأ امدو نيداحتالا لوطا نم تس تق رْغا احلا كلد سمش تورغ

 هلا كحل كاسل ال نم تلو ليلا كلذ نوقع قو أ قرع لاو

 ل ما عاملا و زاعداوم ابضاو تشاو ره ىتئانلكشلا قبلا

 0 يلا نكاح ف تلت هياتم عانق "ترسخ هدم ”ناعلاو ايست

 000 ا را كج نقل هلع :اهنبأل ةتطتلا كاراالولا ةمركح قبر ١ كور لق

 ةه>امل ورساودو ديسرب نيلارتحلا ةداقب دحلا نم 'ةوق نويداحتالا لسْراَو

 1 ف 26 أ ةرامعلا 2 اصو هه طاش ث يفو* كا - كم 20 ين فلاحتلا تاوق-

 0 دعنو٠* ىرسأ يدنجو الا 0 عن دو كاشف ةرا زحلا اما تموحوش م

 دلال ل ا راك اور كلو سند رويس للا اركب وسور كلشلا مدقت

 حرص مجابف تروفويس 00 لا غلب نأ ىلا ابونج لوحتو تاعاس عبرا ةدم فينع لأق

 اضنا ةتيدملا لتخا ناتشن 52ىفون هيلع ىلوتساو انف نو

 دوم لارحلا اناقس رهن ةيماعلا نجو. يكسالوب ةماق _تملنم ناس 1 يفو

 2 د ايمحتلا ا و ارصاحم امحر رويح ةيالو نم 1 21 رد هلأ ىحضا كلذ

 رحم ناسمت 4 ةرغ يفد ل هن دلم مهتراسخ بناحب 0 دعب ءاثاسلا اسك

 1 نأ ىلا تغارق لاريم لاو راطن لا فلا ةداش يبسسم رن ف ةنوق ةيكا 1 ةرامع

 اهلاو سلخلا نم اليم ا زل نامل تام وكلاب ركل نو ىلا
 1 ايلا قر يلع ةدايلا ذابت اكل روتلا نم زيكا قمل لع الا

 < و 0

 0 ير نوفلاحتملا "ار ذل را ا 20 نود ملل ) ةانقلا ينال
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 ع ااا اا ااا ااا ااا ااا اعالي خذا ا يو يي و ع يح عوج وع

 أميانف قلطن ثعرشو قفاومزذ رم ىف و حر نيعبراو سمح عاف .ةىدتسلا تلد

 أراّرضا امبيف ثدحت ملف ناسين 5١4 ىلا 18 نم فتون الب ني ندرود كلا نيضلعلا) 0

5 ْ 0 
 6-5-0 كزذب راعت تلا تانر طبق 1 رتخا ىلع تعار 0 لا رئمالا ممص ا راو: 7

 سنيلرواؤين ىلا دغلا يف غلو تاماكحتسالا ارو طئارلا كلا لوطسإ 240
 وج 5 م 5.0 ا 5 3 م. ع 5

 3 1 : 0 ١
 ىرسسم رب لفسا ح م- أمعم ىسمأ كلدبو أمه راصح ايلوتم ا يدلا رازوت لأ ,مال

 و

 ةيالو نع اولختن نا مهيلع زعي ناك نيذلا نييداحتالا دبي بونحلا يف ةمهملا نكارملاو
 ىلا ختنق يوقد تنجب ”قسانت يقر نم اَهيلَع اولمحفب :خاقكو مانع نول ىلا

 لوالا سشسيج لصوف ٠ غارب آر ,ئلا رخالاو م كا حلا احلا ةدايق يلون رد

 ١ 00 | - 1 ع | . ْ 3 2-6 1
 مييلع باغعتش مق ثدأذ داحت ١ دوصح نم ةقرق مجاهو بلا 4 يف كلاميس ر ى

 ْ : ل 7
 ىلع ىلوتست نا اك 05 7 ىلع ىلوتسا مث ةحدأف ةراسخ مهدش و

 ثرح ليفس دروفمم ل اغوناتشت نم هسبحب مدعتت غارب لارذحلا أمأ اضا يت انساس

 3-2 كانه نم فحرو كلا ٠ ابلاحر ددع داحت الا سيح نم هقرق لولبا 1 0 ريسأ

 عارب لوصو لت ىسمانت نم لس لارذحلا أملا عر مل ول ةيلغلا هل عش ا و لقرون

 ةدحن هتفاو ىتح اف امو٠ مجامملا ودعلا عفدو هناوق ميظنت ن نم هبق 0 مويد

 اوداع ويدل غبت وحلا مجاب 8 8 0 عر اب ٠ لتاقم 33 رات 2 ا

 نمأت ىف ةعقوم امبيشيح نيب و 0 دئاقلا كردا - لّهري ىلا 56

 اواخاو يسانت يقرش ىلا مهرقبقت ءافلحلا ماذو: ةلصاف نكت مل اهنكلو زوكذلا رشا.

 نيمغرم يكتنلا

 ودا رف ١4 ىف + ينحف يلا تملا رمي

 تارخو ةتاركمقو نال لا !بيف داحتالا شيج داق اكوي يف ةلئاه ةكارعمب نامضخلا



 2 ةياهالا بر آلا نم ةيناثلا هيما ثداوح ١ 1 ا

 ل انام م عامل عا عع حا ع 0 6 هه

 اك رات رفو لالا كلذ 2 ع 0 رد لارحلا هنئاق:نإكف فلاستلا شبح يأ

 لارنجلا لصنتا ةك ك رعملا كلت دعبو- ىلتعلا نع الضق ريسآفنا 3 ةحاس يف

 يساتن ةئالو نم نسك اج ىلا نئيجلا نم همسي راسو تنارغ لارتجلا نع ناركسور

 امبشيحب اراس داحتالا شيج قرفت رخ سربو نورود ناف نيلارنحلا نفل يمن املاق

 نع- ىلحنا لاتعلا كلذو نييداحتالا نو.دحب ابيلا ابقيرط 7 رم 1-2 ةداعتسال

 يول ادخنأ

 يكل جناركال ىلا نسك اج نم هزك رم تنارغ لارنجلا لقت كلَّذ نوضغ يفو . .'

 016 31 همر ناك و ينعم يف هشيحب لاحلا نمراش لارذحلا عم لمعلا عيطتسي
 نرود ناف لارجلا نا ريغ ٠ ةيداب ةلمحلا كلت'يف زوذلا رئاب تناك و غربسكف ىلع

 زنرنس يوه ىف تنارغ لارزحلا نع ةربلا و 6 عطق نما ك 50 يف نكمن

 2 :بقلاحتملا ىلع محهو دونحلا لم ثيح وراي 1 0 31 ىتحا رخام ناواسق

 يندنج فالا ةثالثلا ىلع فيني ام ةراسخ دبكت دقو زوفلا هل ردقي ملنكلو ويبودكش

 تايعفدملا ىلا هلاحر نم يعم نمد لشفلا كلذ دعي داعو رمعسأرو حيرجو ليقف نيب

 يبسسم رم يف ةيسارلا

 ل120 ديوعف رقزم قوس هيلا كلت برقلا نف ةيرشنلا رزاجملا عكاز
 تال لا لقا كلل ايطالا نردخو تنوزك“ نع ةعافد دعب سار 0 لارنجلا

 ا ل جحا هس لقب ىلا زك رم م لقت عييرلا رخآ يفو دنالرب تك

 ىلا هونج 2 0 ةداشقلا وح لعب 4 8 0-0 و ءيؤف

 +. يف ةرداف مدع ةلزان نا 0 لا 2 6 ا دلك ضلوا



 24١ -- 4 ملجتلا تايالولاخ.:راث غن

 دو هرئرم نا ةيركت ىلع نوتس ربل اناس يف هدا لاقل ساو ل

 دادعتسالا يف امبايل نامصخلا فرصف ٠ ددعلا 00 ددعلا رفاذ مهشيج ناك و ْ

 ةلممملاةعق وما يف 5 اهعابتا بحب ىتلا ةطخلا داحتالا سيح دئاق مسرو ةلياه هك دعم راه

 ةديشلا لوصو لبق ندبالا ودعا حانج قحسي يكل ىرسيل ةبجلا يف هوق مع عمج

 تاوق 56 رحفلاقثش نا لو أهنم نع ةطخلا [مسر هلال يحب داو كلذ 0 هيلا

 لاتملا حسطَو ىمح حاصلا 0 راسملا ة هبح نم يدراه 3 ةدشحم نييداحت الا

 نييداحتالاحانج ىلع عفدنا موصخلا ناف عقوتي نناركسور نأك اه ىلع روجألا |

 ساركسور هرعب ملف ةدجن الاطو انشتسم داق كوكم دئاعلا دوي ناك ىلإ
 ماد فينع لاتق دعبو٠ هشيج كالبل همصخ هريد امو هنقوم ةقيقح هك اردا مدعل اهابتنا

 ا : ا 0 ا : 2 تلامف 1 6 ان ىلو ررظلا ين

 دا 0

 مهمدقت دصل نزاه ميلو الا راكرد لو اما ءافلحلا رو داك ٠ هنوف عامجنسا

 ودعلادص نم ا لقو 0 علا مهددع رواحت مل سلا سواشالا هلاحرب

 اودجو مويلا كلذ ءاسم يفو ٠ هتاوق عامجتسا سناركسور لارنجلا متا امثير مدقتلانع 5 .٠ هع 00 3 3 21 3 1 5

 مهفوفص نم نيدوقفم داحت الا شيج نم فالا ةعيس نأ

 لذ دهيم لازتلا كلذ ىف نيبو نيج ىتاركسور لارتسلا نإ

 . ةروشم سلجم ليللا يف دقعو ٠ هموصخ ىلع رابظتسالل لاتملا ديدحت ىلع ارصم
 قفاوملا حابصلا يفو نوبه نيو نودعتسي اوتابو دغلا يف لاتقلا ةعباتم هيف ر رقت

 ف رح سوا دالحلاةعب اتم كانت تالا مامن ىلع هودع غار . ياردتسلا رب أر ديعل

 دبا حاص يفد ٠ ا اغسل زرتج مل تاشوانم راثلا كلذ تان



 0 ةيلهالا برحلا نم ةيناثلا ةعسلا ثداوح »- 2

 50000000 ااا شل ا اا 1 ا ا كال ا ملا اا تل هما اخ م ا م ممول م1 1 ا 1 130

 0 ا 1 ل سم يناث
 ةبج يف ءافلحلا تاوق تعمتجا ةثلاثلا ةعاسلا دنعو ٠ تاعاس ةدع ةدم كانه عفادملا

 000 طللا تع ىلا ولا ىلإ ميدرطضاو موماست ىرسبلا نييتاتال
 فوغص ىلع اهلبانق تقلطا ربنلا يبرغ ماكالا ىلع ةزوك رملا نييداحتالا تايراطب
 قالا !رلوو ومنا ىتح اوبل امو تاثملاو تارشملا يتدصحف ةمجدرملا ءانلكلا

 اموهالوت يحاون ىلا مهب رقبقتوهلاجر نم ىقبت نم غا رب عمجف ؟يش ىلع نووابر الا مجو:
 ةثالث وحنو احيرج ا/؟4هو اليتق ١ ممم درا 86 يف نييداحتالا ةراسخ تغلبو

 دحالاو ةرشعلا نيب تغليف ريساو حبرجو ليتق نيب ءافلحلا ةراسخ اما ٠ ريساف الا

 0 تفل

 يأ نم مظعا يه ١855 ماع لالخ اينمجرف يف ترج يتلا ثداوحلا نا من

 اا ا ا ل هودننش يداو يف ثدح الواو برغلا يف

 لارنجلا ةدايقب ابوق اشيج ةياغلا كلتل تريسف ٠ ةعقبلا كلت ىلع ١
 ءافلحلا دسفي يكلف ٠ غربنسره ةدلب لتحا راذا ربش ةياغ يفو ابونج هب راسف سكنا
 لع عطقيو جدروأب مهزاتحب اغلا ا ا دئاقلا 2 هدصق هيلع

 داحتالا شيج نم ةقرف ىلع فلاحتلا دونج تمجه دقلو ٠ ةعجرلا طخ كلناب لارا

 كاب لارتحلا زافو ٠ مهتريخذ عدوتسمو مهفادم اومنغو مهب اوشطف لايور تونرف يف

 يف رقبقتلاب عرشف لايور تنورف ةثداح ربخ هغلب كانهو غروبسارتس ىلا هشيجب روبعلاب
 اف ]6 ةليو هي قظم داك و نبك اج دئاقلا هب حلق مورست

 لارنجلا نالج رح قزم يف هسنن دجو دقف ارفاظ. ناك نسك اج دئاقلا نا عمو

 ووو 0017

 6 0 ةودضاو .ل شيب امد دل تاعي



 هر +« ةدحتملا تابالولا ميرات »ل
 0 ااا اا ااا اا 11111 1 1 01 :ةذيتد-تنتمت

 00 6 اج فو ٠ هتجام نم تنوير نكمش 0 5

 ءافدلا ف كارتم ةشالل اعجار لقق من : نمو أه رهقو نسدلنش ل اارنجلا ةقرد مجاهو كلببر

:8 

 براحم فلا يتثاملا زهانب هددعو ميظعلا كاموتوب شيج فحز رادا رشاع يفو

 ىلا اولصو 0 نيرئاس اولازامو فالحالا ةمصاع حاتتفال نالئكم لارنجلا ةدايقب
 ثدحو ٠كونهابر يحاوض يف - اوصضتعاواومحل رق فالجالا اما نك

 فلا نيرشعو ةبام لسراف البق ابمسر يتلا موجبلا ةقيرط ريغ نالاكم لارنجلا نأ

 منو كرويو ضشييح قروب قم ريزحلا هبش يف او ريسبل ورتم نصح ىلا ةشيح ندا

 اهيمحي ناك يتلا نوتك روي ىلا ورنم ةعلق نم تفخزف ناسين عبار يف دونجلا لقت
 شيج ىلا ةبسنلاب ةريغصلا ةوقلا هذهو ٠ روركم لارنجلا مهدي يدتج فدا

 ةنيدملا ةرصاحم نم هلالخ يف ةنكيت لمأك ربش ةدلهةمدقتت تضقوا دق لإ

 مينكلوافلحلا مهمواق ثيح غرب زميلوىلا اومدقت مث نمو رايا ربش عبا ر يف اهحاتتفاو

 نيب ترج ىرخا ةعقوم يف اورحد امك نيورحدم اولو لب اليوط مهماما اوتبثي مل

 يذلا 6 ريبن ىتح ةحوتفم دنمشتر كلذب تحضاف تنيوب تسويف نيقيرفلا

 ةنواقم نودي رسما كلذ للا داحتالا شح لصوف+ ةيدملا نع لاما 0

 رشاع يفف ٠ اهمنتغي نا. نود رمت ةحناسلا ةصرفلا عدي مل لو لارنجلا كلذكو

 يف كارتشالل تبهذو اهتلخا دق !هتيماح تناكو ابكلتماو هتقرفب كوفرون ىلع لمح رابا

 ةغلأس اس ةمعل عفت ال يكل ةحفصلا اينيجرف ةجرابلا اوفسن دغلا يفو دنمشتر نع عافدلا

 ثاعبملا لع تعرشو رطخلا نم ةنيما مهنفس كلذ 0 نيدلا نييداحتالا مف يف

 لاب ةعيبض دف نع راض اذو» دتيشير ىلع انحاز ناك يئلاكاموتوب يس
 عيس ) ندي نفسوا كوا:رياق ىكدي ناكم يف فلاحتلا شيج رادا. ١ يف همجاه اهنع



 ا ا ملا ياةمالا نشلا تفاوح هذ 11

 ا وال درر طدطام نكرر تلتف اعز 0

 را 1 األ وامك نكي ل نوللكت .لارتعللا راصتنا قا ريغ“ ةءارولا ىلا

 نيذلا ددع غلب دقف ٠ مهئادعا ةراسخ نم مظعا فالحالا ةراسخ تناكو ٠ةلصاف نكت

 فالاةسمخلا تره مدحتملا ة 3 ا دخل املمب 2 ةينام وحن ىو وأ ىعرص اوطقس

 نسل ماعلا دئاقلا نوتسنوحف روج لارنحلا ةريطخ احارج أوحرج نم ةامح يف نا

 لارنحلا ةدايعلا يف نوكسوح لارنحلا فلخ نيموس ةعقوملا 0-5 كعب * نيفلاحتملا

 0_0 يذلا روحملا ناك دقو 5 هيردو ةماس بهاوم ود لحر وهو يل تردر

 و كطقحأ نأ ىلا تلاتتا ةنركش

 ا لكان 358 لارنجلا دارا سك واريف ةعقوم تبقع يتلا ةرتفلايذ

 ٠ سميج رهن ةفض ىلع بسانم عضوم ىلا يكنماب رين ىلع ضيبالا 7
 مجه كلذب عورشلا لبقو٠ تابوعصلاو رطاخملا دشاب افوفحم لمعلا كلذ ناكو

 كنتشا دقوفورغ كوا يف نميالا داحت الا سيح انج ىلع ناريزح <53 يف يل لارذحلا

 ةعقوم ترج ىيلاتلا مويلا يفو٠ نيبناحلا دحال اهيف رصنلا ررقتي مل ةكرعمب ناقيرفلا

 ,ىل لارتجلا نأ ريغ .٠ نودحملا اهيف رصتنا لفتكشتم يف ىلوالا نم الوش دعا

 ؟4 يفو ٠ ةبلغلاو زوفلا ةيار الماح كرتعملا نم حرخو لمزينج يف دغلا يف ةركلا داعا ١

 ني جلا ا ” ةيمها تاذ ريغ تاشوانمى اع مادصلا رصتقا روك كلا 1|

 مهودصو نودحتملا مب اباقف عجارتملا داحت الا شيج ىف ني رم ءافلحلا محه دمف هنم

 ءويلا كلذ يفو»٠ 00 رزيرف يف لوبلا ةديدش ةعقومن مهعم اوكشملا نيالا م 0

 نع دعبت يتلاو سميج رهن نم ةيلامشلا ةفضلا ىلع ةعقاولا لهترفلم ىلا نودحتملا غلب

 نم مغرلاب تيتو ناكر فلز هن 0 لعدن ل نرسل سد الس سل
 0 لمح زومت ةرغ حابص يفو ٠ هلوح نم ةطيحم نيدحتملا عفادمو انيصح هنوك



 <46 تت د تاث نبال لا خبرا 1 شكل

 ت11 ااا

 7 37 ةعاجشو ةلاسب لكب ناقيرفلا براحو هتوف لكب عقوملا كلذ ىلع فلاحتلا

 كلت 8 عئادملا يود مادو 6 اوداعا دغلا 20 اليل ةعساتلا ةعاسلا 0 ءافاحلا

 هلكحلألا ع مع

 ءاهعلا كلذ ىتح ديدحلا ملاعلا خيرات امنود ةعقوم لوطا يهو مايا ةعيس ةدم ةعقلا

 الب عنا نيالدب يذلا ناللك لات : صنلا ركقو

 . أاعجار هشيحب لفق هنا يهو ارطخ لقا امنظى رخاآ ةقيرط راتخا دق حتتفيو دنمشتر ىلع

 هلاجر نم دّقف ام عومجم زهانو ٠ زاجنلا ةبها ىلع هتلمح تناكو ندنال نسراه ىلا
 5١4 كلك نإ عم هيلع لايملا دعي انما هيهكر لواتخا حبصأف .٠ يدنج م ردضفل

 كلذ عمو مهئادعا ةراسح تقفافق ذ سوفنلا يف« ءافلحلا ةراسخ امأ٠ ةامحلا كللت ن م ىلوألا ةياث انين

 ٠ مهاجرا يف ددرن راضتنالا وص ىدف ماد ْ

 دئاليرامحاستكا ىلعلوع رطخلا نمةنيما تراص دنمشتر نا يل لارنجلا ىار ذاؤ

 هل ودعتك نب رشتنملا نيدحتملا شيحنب اك وم ةئادعا ةمضاع ىلا 0

 از ل1 نيمقنم ارك - بوب ناح لارتخلا تكانقيذاعللا يتوسل ا

 الا هشجب ىل راسو :يرفزربراهو نشسشنو ىلا خربسك,زدرف نم نيرشتتمو ةليللا

 ةلكتا عر مس ل اكنقتات دعب واقل حرش 0 ٠ يف وبأ 7 ىح ريسملا موادو

 هنا ثدحو ٠ ةمصاعلا 'ئلع فحازلا فلاحتلا شيجو هشيج نيب الصاف كونبم رن لعجو

 ل همحأه بود س مه ع ءامضنالل هشيحب ع رسم نيكل 8 7: 1-7

 ضرقنال اواستسيو مهتوق 77 نودحتملا براحي مل ولو رديس لبج يف نيكاج
 15 1 هم ف

 2 ' ١ لو دق روك 0 نسك اج دئاقلا ناك. ىتح هشيج تاتش ع همجعلا 82 داك ا :

 ١ لكخ كو 52 : ع ,مو لاخر نم ه رفاو ةمينغب زافو نشكتاج ىسنم ىلا !

 نا لبق ريخالا قحس هنأ الما سفك اجو ند رح نيب هاعجو هشيجب عفدنا خماشتو
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 هلو اا عا اح ا اولا لا ا ا طا

 نيموي ةدم ةعقوملا مارض يمحو نشكناج ىسنم يف برخلا ىخت رادو لوالا هكرذي

 0 ةدحنلا نا 2-1 ةررقملا رومالا نم ىل د ادغو كلاَحرو 00 داكو

 00000 ل رمال كل ناكر ايلا جلخ نع يف ةينأون ملف بوب لازتجلا 1
 مهعم اومحتلاو يليتناش يف داحتالا ش هج ىلع الا اا لا

 "ا ل نك © نيكولا روك 9 كلتا راهتلا كلل ةنانهتت قيراط ةعقومب

 هلاجربب وب دئاقلا بحسنا ليللا يف - ين ريك و سنفيتُس نالارتجلا هعرص اورخ نيذلا
 00 1 ا لو هلم ةعراس رك و ماظل نقم ست مويتراسإلا ققلا

 00 11 لا علت ةكرشلا نمزلاق نأ نوت 0 ”ثةيضاسلا نطصاو تلد
 لاك اماعذل ناك ينل كانؤتوب نشب ىلا عسضن هموت + د

 نولاكتم ”قارقفلا »دبع ىلا ةنلغلا اعلا" تقلا وةمصاعلا ي

 كيردرف ةدلب لتحا لولياس داس يفو٠ دناليرام 0 يل لاا

 0 ل ف 1 د |5 يف نوتس رحه لتحا هنم, رشاعلا يفو٠

 يننثاب !هتيامح ىلع مئاقلا زايم لينولوكلا ىلع اقهو ىقلاو يرف زربراه ىلا فلاحتلا
 قياسلا مويلا يفو ٠ ىرسا فولالا كلت لك ن سك اج اتساو هل ملسف يدنج فلا رشع

 . ناللكم شيج ناكو ٠ نودحتملا اهيق زاف نتوم ثوس يف ةكرعمب ناقيرفلا كنتشا
 لتحاو كرك ناتيتنا ىلا لولب 53 يف داع يذلا يل شسيج ةرخءوم نم ادج اميرق هتمرب

 1 ل غربسر اش ي -اوض ىف ينم ان م

 يف 1 موو هلا حم ضو دمع يفن 0 عرش دغلا يفو يلا

 اميتادادعتسا ناقيرفلا متا روك ذملا ربشلا 17 يفو هل ةقفاوم رثكا هنظ يذلا ناكملا

 00 زك رم يف ارناك دل لنآ عام نيفلاحتما نوقوذي نودحتلا ناكو
 اف وذ

 ىلع بترت ام لواو 1 رذعتي مهفوفص ةمدعم 7 رم وجو مويه 3 رم



 ا « ةدحتملا تايالولا خيرات »
 0 و توحد عج كح يح وع 00 عج ا الا اة عسل ا هع محرق داعش ننال ا حال عشك ل د ع عنا معا ك3 22 23533303 يي يبيت

 و ادجفا ةليسولا اهنال ةيرجحلا روسج ةعيرإلا ىلع ةظفاحملا هلمع نال لارتجلا

 نك اما يف نيقيرفلا نيب ةكرعملا تبشن مث نمو“ ربنلا نم ىرخالا ةفضلا ىلا هشيج
 رخالا دئاقلا شيج ىلع هلاجرب محثح دئاتلإ اذهو كلت تمجاه ةقرفلا هذبف ةددعتم

 هلودس ليللا ىخرا امو٠ نيبناجلا دخال ريغنلا ررقتي ملو راهنلا كلذ ةباحس تضمو

 بوشن عقوتي ناك ٠ .ركرم الغاش لاذ ام مهّودع نا دي نيدحتملل رصنلا رف رث

 عافدلا بناج ذخا ناللكم لارنجلاو ٠ هيف يرحل مل اهنا ريغ دغلا يف ةلصافلا ةكرعملا

 اهدوقي ةديدع قرف نُم ةفلءوم ةمبم ةدحن هيف هتفاو يذلا مويلا كلذ يف

 يل لارنجلا نا ريغ دغلا يف موحبلا اودواعي ناب ررقتو 0 و سورفمه نالارنحلا

 اينيجرف ىلا داعو كاموتوي رهن ربعو ةتشملا هقرفب بحسناف ليج اتلا كلذ ةصرف مئتغا

 يدويا كلا رع هزاع نيفادا الك سنك يتلا كراعملا كلت ترفسا 0

 نيفلاحتملل :ادن اني كلنا ىلع ياتو درك ةلادب قرشا ررقت أمو٠ ءيشال نع

 يل ل زاك مهرصاني ذخ اي ملؤ مهلذخ دئاليرام بعش نال
 ٠ ةيداملا ةراسخلا نع الضف يدنج فلا ٠٠١ ةراسخ دحاو ربش ةدم ةيالولا كلت ىلع

 كليو ٠ نوفقوتل اوناكام بضنب يرث كةرومالا" *9 اتت نعتتلا

 ناوايسمواقملا ةك وشرسك و موصخلا عافخا نودتبهذابب اوماقينلاةميظعلا تادادعتسالا

 ةميظع تناك ماعلا دئاقلا دوعو

 1 يلا لالا حب قاسلا يف الطعم ارسل دج 00 نفو

 شيج نا يف ةبضار نطكلل ةموكح تناك و: نويرك ربونط ىلا لصد |
 00 ماعلا دئاقلا ناكو“ ءاتشلا لصف لولح لبق دنمشتر ىلع ةيناث لمحي كاموتوب

 يف 5 ةريخذلاو 00 يرنيل .العاج رباغلا كيرلا يفوعارسر يتلا قيرطلاب اهيلع فحزلا
 0 ةريثك تناك كلذ كعتاضارتعالا نا ريغ يكنماب 00+



 ها ةيلهالا برحلا م ةينانلا ةنسلا تداوح »ل 2

 حا 3 يي يبيت

 ءادعالا موجبل ة ةضرع يحضت واهنع عقاد نم ةمصاعلا مدعت كلذ ذا مهريغو ءارزولاو

 هدونجلو هل 7 رم كاموتوب رهن ىلع ايردنسكلا, ةنيدم لعجو مييارل ناللكم عاصناف
 *+ديمستر . ىلع اع موجبلا هلي يو كانهاو كلذ وحنو ةريخذلاو ةحلسالل اعدوتسمو

 لبق يناثلا نيرشن نم رطش رمو ٠رك ذي لمعب اوت اب نأ نود لوالا نيرشن رهش ىضُعْناَو
 دعتسمو رهاج يدنج نْعلا ١7١ هددع غلابلا هشيج ناب داحت الا شويج دئاق نلعا نا

 نم ليقا ”تال يف هشيجب ريسملا ةبها ىلع نلمح نا رئحلا 9 امنيبو ٠ فحزلل

 000 ا يكول ناك ايمو ١ ديوي لا رتلاابف هفلتف ةسالا ح1
 ا ل رار الح اكطيو طارقالا ةجردل رثحملا رك ناك .ناللكم نوكي ا

 راصتنالا رخفو ةملغلا فرش هبسكت ةقيرط ىلع ةيروهمجلا شيج ةدايقل

 ىلع لمجلل هفلس اههسر يتلا ةطخلا لدب ةدايقلا مامز.ديسنرب لارنجلا ملتسا املف
 نع دعي ناكملا كلذو كرك ايوكا ىلا اهريغو ةريخذلا عدوتسم لقنو ودعلا ةمصاع

 غريسك ردرف قيرط نع دنمشتر حاتتفال ابونج حزب كانهنمو اليمده ةفاسم نطنشأو

 المع اوت اي نا نود ناعوبسا ىضقناو ريسملا مطتسي ملف تابقع هلييس تضرتعا نكلو

 تقولا يل لارنجلا دو .دقف٠. مبموصخل دئاوف اذ ناك ريخأتلا كلذو ٠ اروك ذم

 يحاوض يف ةنلصح فقاوم 2 اعضوو هتاوق عامجتسا م يسال 58

 ءارو نم مهب. شطبيف ندا هريعب امير صيرت لب رهنلا ربعي ملو غربشك رد

 ةيقرشلا كونهبار رهن ةفض ىلا داحتالا شيج لصو ١ك ١١ يفو» نام ش

 ظ سكتوباسم رهن بم لباقم ناك ناكيوبلف يرق نم ةدتمم شيجلا قرف تناكو

 00000 0 ردي نوي نكيرذ لارحسلا قاف ريا رش الاواا حانج ريو

 ءازا ربنلا دوبع( نسسالا_ظقولا ماج تق. ضو) 72 قرف تلواح .
 نع مهودصو مهيلع مهفادم ران اوصف 1 غربسكا للف



 2< 5 ةدحنملا تايالولا خب : ران

 ل0 2 اا ا 2 2 1 ا 22222222322 2 2 2 22 2 22 222222 يي يي يي يي . ع تالا

 امو ةبحلا كلت ىلع هشيج عفادم لبانق بصت نا ديسنرب لارنحلا رماف ٠ دان اق

 ةدع تنكمن دقو افصفص ايارخ ِتُحضافن اريثلا اهتمهتلا ىتح غربسكز درف ةلرق 0١

 نمو مهزك رم ىلا مبتعجراو ءادعألا تَدّرْطفأ رهثلا روع نم داحتتالا نيب نا

 0 يب نم رشعر يناثلا مويلا سمش تبرع امونرباسملا ةماقأ او

 ذهنلا نم ةينرغلا ةفضلا" ىلا هته( 00

 لونوتس نيلكن رفة قرف تمداضف ةيكرعملا تادا ؟تن.18 حاس لذ

 مهودع رسخو لجر 707٠١ ةراسخب نيدحتملا راحدنا نع ةعقوملا تلحناو نسكاج

 طسولا يف اما ٠ كرتعملا كلذ يف ماتلا راصتنالا امهدحا عدي ملو ٠ اضيا كلذ وحن

 000 نم مسقل رمالا ردص دقف ٠ كلذف الخ ةلاحلا تناكف نميالا حناحلاو

 ىلتق .اوطقنس :مينكلؤر اولعفف لهريراَم يف نيقلاحتملا ثاماكحتسساى اع اولا 07

 مهييصت ناكف موحبلا نورداحتالا داعاو ٠ ادحاو الجر اودقفي مل ودعلا امنبب تاثملاب

 ا لالا ك6 لازحلا ثيح نم افلا كرك ف كلذ دس اضل

 نأ نود مالظلا ميخ دقو ىلك مهفصن طقس ىتح ةقيقد 5 ترعاه ا دئاقلا

 هطانص نأ ريغ لاتملا ديدحت ديسنرب ءْرَع 3 0 و ٠ نيمصحلا دجال مانا روفلا ل رمتن

 :لكب رب ملا اوربعو نيدحتملا شيج بحسنا ربشلا ٠١ يفو ٠ كلذ نع اومجحأ هداوقو

 0 دال جلو 0 ا كارعلا كلذ يف مهتراسخ' تفاب دقو٠ ءوده

 ةيامسمخ ت تناكف مهموصخ ةراسخ اماو دوقفمو ريسا نيب نيسمخو ةيامتسو انلاو حيرج

 0 ثالثو 50 احيرج نيتسو د ةعيراو 2 عنو ةسمخو

 كرب ينلا ةمهملا عقاوملا لك نيب ةديحولا يهغ ر 0 000 6-6

 فاك 217 ةنظ لو تينا اكو رفظو زوف عقوت نودب برحلا كلت يف

 لاذخنالاو زقبقتلا راعيرامطاب مبشيج رثدت دقو ٠ نيدحتملا ةموكج وج يف ةمتاق مويغ
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 0 6 7 ا: 2 ثدايع) 3 ائإ ما مح

 واو اح نا ذذذذخذ#1#1111آ#آ]#ذ41 1 1 1 1 1 ا ا ا

 2 ١ م8 ةنس ثداوح 1 5

 00 ]| نسرفو ؛ معلا تاجرد عا ىلإ 1435 ةنسبرحلا تنل

 تايالولا ناكس نا عمو“ هتوق زيزعتو اهشيج ةدعاسمل لاومالا يبجتول اجرلا دنجت

 0 000 نطو تارطلاب ندعم ارتاك دف ميييرع رجب وأ ميتوق نت

 روك دملا روشنملا فدراو ىرخا يدنج فلا ةيامثالث بلطي اروشنم ردصا لهن رفلم ةعقوم
 0 اهرريغ تلا ةبايثاإت يس 7

 تاووشنملا لمكر او غلبا نم : اروشنم ناكنل سيئرلا ردصاي املا نوناك ةرغ يفو

 رحلا تادتبا املف ٠ ق اتعالا روشنمب فورعملا وهو ةرخ ألا روصعلا ىف تنودىالا

 ل لب 0 ديبع ريرحت بوجوب تمزج دق ةدحتملات ابالولا ل 42

 . سيطو يمح الو ناجهتسالا ةرظن ةساخنلا ىلا نورظني اوناك ناكلن را برسم

 ىفقنا .. اذكهوةيضاقلاةبرضلااهوبرضواوماقق ةساخنلاءاغلا ىف نييلامشلاةبغر تداز لانتلا

 > 5 64٠ ةدم هلع تش نا نب يحتل ترايالولا لف قلت نا

 نأ دعا ءا ىف زرت ىلع الوا ةديدسلا ةنسلا ىف ةيركسملا تاك رحلا تادتباو

 6 الط نايك رأ 5م للاكل لجتال ةطخ عسر وي رتكش نامرش لارنجلا رحد
 .داقف٠ روكذملا ناكملا ىلع ةلمحلاَت ادتبا يناثلا نوناك رهش لئاوا يفو ٠ ساسنك را



 ١ ةدحتملا تاءالولا خيرات « _ 2

 اماما عع عا ع عا ااا عا عع مومو معا

 5 : - دك

 دونحلا تاص وف ٠ رض رود 5 ا هتدايق لو لوطسالاو 0 لارنحلا ريلا تاوق

 دقع ةلئاه ةعقومب نيفلاحتملا عم اوكششاو روك ذملا ربشلا رشاع يف اهدصق ناكم ىلا
 هاا ةييخ نطل كم هر ءاملحتلا كتاف 0 ميل م 4 دغلأ 3 مهئاوإ ى اع اق رصتلا 1

 ىلا اًومضن» يكل غربكف ئحاوضئلا اوداع كلذ دعبو - ىرسا ماا نإ

 ىيتئاتلا لتعم تلالسإل ةركلا ةداعا للعامتلع ناك يتلا
 قيل نو ىسسم 0 م ترحمو سّيقمم شى ةينأك نس داحت الا تاوق داو

 قريع ٠ انهو ناك ةيلتلا اكلات هرم ةدابلا ىلع ءاليتسالا نار يغ + وزاب يحاوض يف

 نم ةنيدملا هلوخغد ليس ىف تايضرتعملا لدزيو تانفعلا ليبعررخا هيلا ١ 0 ا

 تايفدتملا ننس ابريق زيبا كيم نعاسفا هيلا لوسي كل هان 0

 نعل 1ك بهذف ةانقلا كلت ىف رح ربنلا يف نافوط ثدح هنا ريغ٠ م 0 يف كرتكلو

 املا يارلا ناك و*ةلعونتي مل مينكلو ىرخا ةانفرءرتح ىلا اودانق اعايض اها يف



 10-52 ا ثداوح 008 1

 00000 ار ادلا نم هان نأ نييزلاا سفارخلا با ىتع تنارغ ىلع جاه دق
 يف | يف نسل كراش 0 2 اد رين تايراطب لوطخ القوم ا

 ةدرعم ىلع نفسلا تراص امو رمالل هبتنا ودعلا نا ريغ كو ؟وذه لكن ناس 1

 تزاف دقو ركذت ارارضا اهيف اوثدحي مل مهنا ريغ ةدحاو ةعفد اهيلع اهوقاطا عفادملا نم

 ةنيدملا ى م برهم ى اع وسرلات

 ىلع ئنميلا ربنلا ةفض ىلع هشيح ىبشم و هلوطسا احن ةيازغ لازرحلا ددكت

 ب نيفلاحتملا ىلع اومحه دغلا فو يملا راع نابض ؟ و لوطعتمالا نم هير

 يعم َكَنَع عقاولا حياخلا ءافلحلا ىلخا كلذ رثا ىلعو ٠ 0 ابو يح تبول

 يف ءافاحلانم ىربك ةوق تعمتجاو٠ غربسكف وحن داحتالا شيج مدقتو كالب رب

 يوم ةيالو ةمصاع 0 وحل نويداحتالا مدقت و اي هقينع ةعقوم د دنومير

 رع شسيج مدام داردملا نغ ا ا و ةهراش هد وع ئولاف 4 داو 2 ع يميل

 ١ ةيماح ةعد وم رابا 00 7 ترجو“ خرتكف ةيماح 0 افاوم ن و ىجلا نسنوح

ْ 26 5 : 1 7 42 7 5 
 طخ عطق و نيدحتملا كيد نسد أ هنادم ُْط وعس و فاالخالا راحتنا يا نيم رغلا نيم

 مظعم 0 ةساخ بحس او عريس : ةيماح كاك نا ريمي لازرنخلا ل ٠ غرسكف لاصتالا

 ىلع لهنوسمأش ىف مهن ى 0 نيرفاظلا ْن .داحتالا نبا ىف 0 فوخ هشيح

 1 رجو كر 0 1

 ةيدسلا اناماكدتما 5 و اينغ عافدلل ن نش ب وعرشو عرب ,سكف ىل 507-5 هلاح

 5 نم ىعد ندد لود ريمي رقاو ورجل أف قصتنا ه ةعقوم ن تفر 3275 نيد

 يأ وةسيس هنأ هل موأب ناك دا ا لارتحلا هلاح ا انالخ ة ة..صح أهيق عافدلا ع

 كلو تحك ىلع رابا 1-1 ُك موحبلاب ةلاحر رمأف ادلع ةمودعه 5 ةئيدملا ىلع

 مظعا ةراسخب اضيا اورحدف ةركلا اوذاعا مايا ةثالث دعبو٠ ةحداف ةراسخب اورحد

 ْ هيلع فبعض هنأ قماروغ ىار املؤ ٠ لجرف الا هيلث نيمؤحللا 0س هيزا) اسخن عءومجعم غلب
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 13 5 ل دعا «.اوثإلولا 1 را

 234نو ل 0 ا 1010[ ع عا 05

 ٠ 1 ةليسو كلاب ملع قيصو 1 قاطن ايل مآوح برص هوحملاب ا كالتما.

 تفاوو . ةنيدملا ىلع ليانعلا قلط عرشو هلوطنساب مدعت 00 كاريم كلذك 8

 ضارمالا كتفو عوحلا نم نوزصاحملا قياضتد ةلو٠ مهشيج ددع دازف ةدحن نيدحتملل

 ىلع تقدما صاصرلا لباوب توما 0 افوخ مم ويب نواهالا رحبت منيل تشعل يتلا

 تيغلا نم ةيماحلا دئاق نكت دق قيشلاو ةدشلاو ضتعلا كلذ نك مر

 مياستلا طورش بجومبو زومت رهش ثلاث ىتح ميال لا ىلع مغرب ملو عيباسأ تس ةدم

 أه و ةعلتتاللا | ”ةمضغ نع اضن تر ىرتسا افلا ”ال/ مهددعو ةيماحلا لاحر ىحضأ

 ةدابق يف راطب لارتجلا فاخ يذلا ع لارتجلا ناك

 جور نتتاب يف ه 0 ه فحق“ ىلفسلا يسسسم ىلع هتالمحا ىلاوو حل 00
 ددذ هشيتويأ يف والا نم ةوق كرت مل نمو ا | غلب َْنأ ىلا انابزول 0

 دلع 0 اهرصاحو نسده ترو 0 ل 00 مل *  ىديسسم ىلا داعو ميامش

 نوعنادب اولاز امو رخفلاب ممل 0 عافدلا 3 ةلاسلا نم اودبأف قالا ةتس ا

 اومغراف مهيلا ةدجن مودق نم مهءواجر عطقناف غزريسكف ميلست ردخ ميغابىتح

 257 اوهتساو ميلستلا

 قود امرا 3 طر م وس رفرم ةعقوم دعبف سنا 1 رتحلا امأ

 شط ليو نا تيرتس لينولوكلا رماغيفرلا نكاوأ يفو-.ةيركذم ل 0١ : 4 بر 5

 يف "ا و مهقاتس و 0 00 تسزوف لارنحلاب ىفتلاو٠ لعفف احرومح

 لارنخلا ماغرا اهتجيتت تناك ةيفاغتلا تاكرحب سناركسور لارتحلا ماق ناريزح رخاوا 4 5 ١ ١

 نا هرثأ يداستال عبشتت احرومج 2 يسانت نع الحلا 5 يغلاحتلا غارب

 لاوندلا هاو فيصلا لصف 0 يف ع ةيلاؤتلا يسانت زمن ةعض ىلع ةعقاولا اغوناتش

 لارندلا ىلا امضنأو امهيشيحب اديجرف ص كد لارنحلاو ع نوةسوج

 ب



 د 1 197 ةعس توا وج )لد 2524

 كما مااا ااا اناا انااا اماما اع الا ظل

 ا يف كلذو اي ع كاظم نيدحتملا تاوق ىلع. لمحف ٠ غارب
 وأب نأ لبق ءالطلا ميخ دقو ينال يع د ةقينع ةعقوم رابنلا كلذ شق ترحل لوليا

 ةيوقو ةفشك ةقرغي نومدعت فاللحالا ل و لاتفلا ددحت دغلا ينو امهدحال رفظلا

 لاتفلا نيمرفغلا كام 2 نم ةراعاس عبر را دعب و٠ 5 تناج أوم زالف نويداحت الا ل

 000 لاذ انو نيجفإل نيج جلاس نللا لوقا آب ةقيحلا هو لارحلا مق

 قرف تعفدناف ٠ ابمنتغا ةحناس ةصرفلا نيفلاحتملا دئاق ىار امأف ٠ هيلا ةرداصلا رماوالا

 نكمتف رسبالا حئاحلا امآ ٠ لاتقل ةحباس نم نميالا هحناجت تمزهف.قدغلا ةلحم ىلا هيج
 يلج ا رفللا او تامنو تلم

 راصتنا نع ةيماحلا هعق 9مل ا تاحنا ةكفو اءاخاد ىمتحاو اهات 7 ! | ءالظلا

 ريس تحت بحسنأ مل , نمت ءانألا ىسح َناّبتلا ن + ا

 3 تاك ةرخص ندلا كلذ كنم:ىفل يذلا ساموط ار :حلا ةطاغ الولو نيفلاحتملا

 نيدحتملا ماما اورخدناو مييلع ةرئادلا ترادل

 طخ نييداحتالا ىلع عطقو اغوناتش ةرصاحمل مدقتو هثادعاب غارب لارنحلا حلف

 دو 2 ضارقلالا قي نشازكساور .لاردسلا قتيلا ناعا نمسا قع لالا

 اليخ نمافالا ةرشع عيياسا ةعضب لالخ يف كلبف ادج ةلياق ليخلاو لاجرال تا وقالا

 شسيج نم تنتاك نيناوكسوت ةدحنل ىفاو 0 ارزحتا نا ىلع ٠ اعوج لاغبو

 7 ةدايق ىلوتو ٠ ةريخدو دازب نيرصاحملا دماو 000 ا ف يف كاموتوو

 دلل نا مضناو هشيحب نرش لارنجلا اضيا ققاو.ليلق دعبو ٠ 32 يبرغلا

 0 شيج عومجم غلبو ٠ موجبلا ب ناك اونخل بنا ةنتح ةميظع ميتا تل

 1 انامل نام ا نع لع كوه لاح لا محه؟.,ت 4 يفو اغلا نينامثلا ثنارغ

 يف غارب لارئجلا زكزم ىلع اومجه دغلا يفو٠ .احاحن فداصف. نتنوم تواك ول

 ةعقوم اما احرومج ةيالو يف دلوغنر يلا .ادالا هك تيل كلم هوحازاف جدع

: 3 
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 4و 1 دا تايالولا خيرأت "ا
 20عام مح حج هع ا يح ح1 ع ع ع 0 ل و وه ع الو ع ع 0 اخ وش مح و حاحا علم ع 0 0 وحر هع مي و لا

 يف ترج يننلا عقاوملا ب رغا نم يبف « مويغلا قوف ةكرعملاب» اهنوضابو نتنوم تواك ول
 مل ىتح باحسلاب هيبش بابض تواك ول لبج يشغ لاتقلا لالخ ينف : ةيلهالا برحلا .

 تيثكلا بابضلا كلذ طسو يف.برحلا ىحر ترادو هلفسا نم ةنكمم هتمق ةيءور دعت

 رْيعَس ناك-املو + الوهن برحلا كلت عقاوم دشا نم تناك حدريرتشم ةعفرو ل

 ةرغ يفو٠ يسانت يقرش ىلع اظفاحم ديبنرب لارنجلان اك امرطضم نيتعقوملا كنيت
 راس اغوماكيش ةعقوم دعبو ٠ باحرتلاب نولهالا هلباتف لفسكن ةدلب ىلا لصو لوأيا
 لفسكت ىلا هريس يف ٠ نيماسالا ةك اشلل يساك يفرش ىلا رك 0

 كما رصاخ” تأ نمو كانهو انه ةرشتنم تناك مبثج نم ةددعتم ةري ١

 ةلاسك ايف اووحد ميكلو ةرعاقلا ةوهلاب لمسكات كلادعا ءافلحلا لواح ؟ت 4 يفو

 ديرب ةلجتل ةقيص نمراش لارتحلا تجر اغوناتش "نم غار دبه دل ١ ةددأق

 ىلا متت رو اهنع ناصحلا مقز لق رتبكنال نأكأ لقتمكلا ىلا اب .نآ 1

 اينيجرف
 يدنج فالا ةينامثب امجاه يداحتالا زلوه لارنجلا ناك غربسكف تطقس مويو

 رشاع يفو ٠ هدونج سمخ ةراسخب | اننع رحدف سادسا ةيكلعا مل هدلب ىلع

 يلهالا مكحلا داعاو ابلتحاو ساسنك را ةيالو ةمصاع كور لتل ةنيدم ىلا لصو لولبا
 ظ 0 لل ةيالولا ىلا

 يكتنك ةبالو اقراخ ةريبشلا هتلمحب نغروم ناج لارنجلا ماق ةنسلا كلت فيص يفو

 ددغأ نأك و ىساتت هيلو نم اطراسم ةنيدم. نم هريسادتباف >"ويلعو)و نايس 0 ١

 ال ل اك يكتنك ةبالو اعطاق الامش راف - تفالا لئلا 0١
 عباتو انايدنا ىلا رهنلا رمعف لفزول ةنيدم برق وباهوأ رهن ىلا قلب نا ىلا مدقت

 دس ير ذ هرورم يف هضرتعاو ٠ 5 رشف الامش هريسم



 لا 5 2

 اتجاف ٠ هرثا يف تدج نسبوع لارنحلا ةدايقب ةريبك ةوق نا ريغ ينطولا سرحلا

 رمو يتانسنس ةنيدم نم لامشلا ىلع فطع مث وباهوا ىلا نسراه ةدلب نم نغروم

 رانلا امرضم وباهوا ةبالو يبونج زاتجا دقو هدصل تلسرا يتلا دونجلا رظاون هاجت

 يف وياهوا رهن روبع لواحو ٠ هماما لويخلا نم فداص ام اقاتسمو تايانيلاو روسجلاب

 زاف دقو ٠ ةيعفدملا نفسلا هسرحت تناك رولا نام غر ىلع يريموب برق نتنفب ةريزج
 000 ل إلا يرو عرخالا ةعملا ىلإ دوج نيو ص ع

 ةيانتفلا ىلا صفات دق هلاجر ددعر اكو ٠ ىرخا ةبج نم ربعو وباهوا ةبج ىلا هلويخ

 هب طاتحا ثيح نوبسلوين ةدلب ىلا غلب | ىتحب هضرا يف ربو ودعلا حاتحي لاز امو

 ةعبرا ةدم وياهوا ةبالو نخس يف هيلع اقاغم يقبو هلاجر ىلعو هيلع اوضبقو نودحتما

 دنيشتر ىلا اهنمو ىكتنك- ةيالو ىلا زارغلا نم اهدعب نكست ريشا

 يذف ٠ ةيرحبلا ءيفارملا يف ةريطخ ةيرحب عقاوم ةدع 1875 ماع لالخ ترجو

 ثق اسكت ةيالو نم نتنفلك ةلكسإ كوفمرملاررتجلا_لثخا يناثلا :نوئاك فرغ
 لواح ناسين 7 يفو يبرغلا بونجلا يف :ايلاةتايزسإب ابنك دير كنق

 د تاتش انزع رج هنكلو عينم لوطساب ىتلراع نود السل دو لوا

 ةنيدملا لوح راصحلا قاطن يربلا شيجلا برض ناريزح رخاوا يفو ٠ هلوطسان م نفس

 ع و هنيدملا ىلع لباتقلا قالطا يف كرتشاو هلوطساب نرفلاد لاريمالا عرساق

 يل ١م يف رثغو نصح ىلع ءاليتسالا ربلا شيج دئاف روملغ لارنجلا لواح مايا

 رول لك مرسلا ىلع ىلع موجبلا زاتميو ٠ هلاجر نم ةياسسمخو فلا ةراسخب داعو لشف

 سداس ءاسم ىتح ةنيدملا راصح مادو ٠ ىغولا ةحاس يف اوناك نيذلا ديبعلا يي

 0 كاذطو نود ارا ش١ اور عيتتو ةملقلا ءافلسلا ل نيح لوابا
 طَقف لايما ع ةونلل يك اذ
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 مسالا 5[ ثذاو 1 2

 ا 70 شيج , مأق ةنسلا ع فيص#او ا أصف يشف

 هرثا لعل بقا خريسك رذرف قف ببحملا اننا كلذ لادن ري لارتخلا دنس نادت

 ريخالارطشلايفهشيج لكب فحز اذهو رك وه فزوجل ارنجلا اهيف هفلخف ةدايقلانم

 يللارنجلا همصخ ىلع هيف بترتب ارك رم لتحاو لفس راسناش ىلا غلب نا ىلا ناسين نم
 حبصارايالواحابص يفو ٠لوالا رمالا يل راتخاف همامانم بربي وا هتلزانمل زربينااما

 هزك رم ىلخاذ ةنج هتدموا هلقع يف طلوخ رك وه لارنجلا ناك و ٠ نيلباقتم ناشيحلا

 يناث يف هيلع تمحهف ٠ 01 ا د يي ا
 تاج يلم دعا ند ع و تا اقدح لوا

 راس مث ىغولا ةحاس نم مهب بحسناو يدنج فلا نيثالث دخاف 0

 نييالا عناب 007 ١ درك ةنناو يستلل ف | فاول ١١ ةفاش
 للم ناكل جلبقلا طعن د تك اكلي رع دلمو قاسلا 1ق عفشتم انسح الب هيف لق
 قاف ارحل لطلا دك لول ل زوالا تناك فيلا لكل ذا تيذلا تاج
 هتيتعاح اجرب ىاشو هداوج قنا: اهقتم ارتستم .داحتالا شح ناك و مالظلا: ميه
 . هباصاق مهتارايع هيلع اوقلظاو اودع هدنج هلاخف كانه ةلوحل سمادلا ليللا كلذ يف

 ال فلاحتلا شيج يف اغارف هتوم ثذحاف ٠ عوبسا دعب هنم ارثاتم تام ريطخ حرج

 ا 9 اهات فض عيمجلا دو مالم هزيغ تيا

 11 لا رولا لوا دقو ةئاثهمررحلا ىحر تراك لوألا كلا خانم ا

 ىحضاؤ كونهبار ربن رباع ىلا رقبقتلا ىلع مغراو رحدناف غربسك ردرفن هرك وه ةدجن
 ثيح ربشلا نساخ ىلا كلذك يقبو ربنلاو لفس راسناش نيب اروصحم يسيئرلا شيجلا
 يف نيدحتملا ةراسخ كر يللا يلام ران وعلاج رح لارتكاب

 افلا رشع ينثا مهئادعا ةراسخو لجر فلا رشع ةعبس حيرجو ليتق نبي عارصلا كلذ



 00-2- مها 6 نيكل ١ تانالو | م 0 209

 اةيت5ُت5تتت ع ا 0 وو ل يول 0 هه ب ع نع و ع عد ا ا اا ع

 56 را 7 ا قاننودص لالا ةادشبا ركيزم 0 تالا تاو

 ةطحمفسو يدنجفالا ةرشغبكوهننار رمزيعروت < نما لارنحلان اف ٠ ةروك ذل جيتار اسحب

 لاصتاالا طخ يل لارنجلا ىلع مطقو ينموهاكيش رهن ىلا مذقتو اينيجرفديدح ةكس
 لفق. مث نمو لايما ةعنضب ةفاسم ىوس دنمشتر نييو.هنيب دعي. مل ىتح مدقتب لاز: امو

 لارنخلا..ارصاحتم ناك :كلي-لازنجلاكلذك:و ٠ مالسب ةيناث كونهيار رهن ربعو اعجار ٠

 نودحتملا هيف ىلخا يذلا راهنلا سفن يف انوزلااإ هذا افا قوذول 322

 ظ نا علفس و واني

 يف ”لاتبتلا“ران لاغتتا 'ىلع لوغ هنا" ئتح ناضتنالا "ةرثخت يل كازحتلا تركتشالا

 كامؤت وج رب” زغو هنن قكباناًررُخ لوايؤ فحزف ٠ اينافاسنبو دنالبرام يتبالو
 ترويحم ”نيلا وحلا: ةدايق تل" دنخلا : نت *ةزيك» قوق ؟بااو نوت زله, ةنيرم 0007
 غربسربماش ةازغلا لخد ناريزح .؟؟ يفو ٠ هب قاحللا نغ. داحتالا شيج دصل لهو“

 دقو* غرس ره نع ةليلقلايما: ديق ىلع اوحصا نا :ىلا ليلراك» قيرط نع اومدقتو

 منت نا تابيه نكلو لامشلا يف برحلا ران ءاريان ودصقب ءافلحلا :نا اياجنالا ربظ

 6 ىو حا نك اوه لاوتجلا, نافر لزمالجل

 : ! مل رفغتلا نا. ىلع-+ .بوشنلا ةكيشو مازال ةيماخجاةكترطمقليمناك و ك1

 نم سمدا ٌةعطاقم ةدعاق :غربستاغ ةنيدم يف هنكميام عرساب هتاوق عمجو وزغلا ةركف

 نم داحتالا شويج ةدايق تلوحت ةعقوملا ل قباسلا مويلا ءاسم يفاو ٠ اينافلسنب ةيالو

 اجونينقا و افلا نينايث نيشيجلا نملك ددعناك و « ديم روج لارنحلا ىنلارك اوه نارتسلا

 اسم لفلا اكن اكشن ددعةيرف حافكلا ىخر اهراوج يفرودتس يتلا غربستاغو ٠ هخولا

 000000 مساب اههادحا فرعت ناتنزاوتم لابج انلساس اهرقبو + ةئسن
 ناك نيب ةايووم , ةاصاملا:ةعقنلا يفو“ ةينافلانوسحتلاو ىلؤالا ءانكسسلا/ ل تنبا»
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 1 رد ىلإ يابو الز اس كالوس مل ةفرم ناكر زبضب نا انعأ

 - ىلع صاصرلا لباو لمبناوف ويسلا ليلصو مفادملا يود ادتبا زومت ةرغ حابص يفو
 ةعاجشلا نم ايدبا دقو ةيلاوتم مايا ةثالث ةدم نانحاطتي نامصخلا مادو لاجرلا رودص

 هالنوع لباقي وسلاوشلا باع ييموتسيب نوتيونحلا ناتمإ دقو: هفضو خس ام تايثلاف

 ل رنا ديجخل نرمأا رز امواله زي ئاناوزهجتي باف اتاثللو تبارشملاب ندمت

 نا يل لارنجلا رطضاف رفظلا مهل مستباو نيدحتملا هفك تحجر ذا ثلاثلا مويلا ءاسم
 دقو ٠ دعب لامشلا وزغيفعمطي دعب ملو كامونوب رهن ىلاددبتملا هشيج نم ىقبت نمب رقبقتي

 راسل لو اننا نيتالل وحن كئايلا ةيومدلا ةمقولا كلت ىف :ءافلحلا ةراسخ كاب

 داعو اينيجرف ىلا هشيجب ادئاع يل لارنجلا صكنو٠ الجر نليناث و ةنسو يامون اهلا ل

 را ا و ل اع عاملا تكرم ىلا داسالا 34

 ا كاما حلقت!( لا سرك لاووي ةنملا كالت . ىف' تلظاجيلاو

 تاراالودلا نيبالم لبفولا غلب برحلا كلت يمس مزال! نيذ. نا د 0[

 برحلل ضهانملا بزحلا ناك و٠ هيلا بجي مل نيعوطتملا نم امولعم اددع ريخالا هبلظو
 : : ال (اولاعتلا هلا ةسقلاا هب :تلضتآو:امولف .ابنويةوقيع لوتع .دادزر لاقل يف

 تثدحو ٠ وياهوا ةبالو يف كلذ ناك ام دشاو دادح ةنسلاب ابقلسو ابيار هيفستو

 2 نع يفو ٠ اهايصفتل ةجاح نم ىرن ال ةفلتخم ةيلها تابغاشم

 عوطتم فلا ةيامثالث بلطب اروشنم سيئرلا ردصا نيرهش دعبو قتعلا ةعبرش باونلا
 ارا ل يرو ةليفكلا الا قيراشملا الب ىيفتماتلا ةبنلا يوذ لاضولاول اع متحتو

 هنقاط لكب دنجتلا مواقيو سك امي ناك يبيرحلا ةاضملا يتسلا نإ ع ٠ ةينطولا
 ف ا يتلا اهللطتما اننا دم ريبك د دفع امج كويز 9 هن وجا

 ةيركتجلا|يلاط انف تلا زيارات ااويج ا :ث نفت لووهادبو نصح ةراوشلا



 ةهءا «  ةدحتملا تانالولا خيرأت 2
 [١00-2 اا ل ا حسا

 بني جات ولا لاجر امجاعو جونزا الوب ولم ميم اوقحاف

 ترسك ىتح مايا ةثالث ةموكحلل ىضنقاو ٠ ديبعلا نم مهرثكا قيتق ةيالا نع فيني

 1004 طوقس دعبو٠ هباصن ىلا مالسلا تداعاو نيرئاثلا كئلوا ةكوش

 : ةنيكسلاب اؤذالو اعون مهيغ نع داضملا بزحلا ءامعز ىوعزا يل لارنجلا

 61 عوطتب  ملف*“*«نييرلا ومصر قزياتشلاب ينلبامل ول
 0 000 تائم ةايحب تدوا دق ضارمالاو كراغملا تناكو* افلا

 عفشو يدنج فلا ةيامئالث للطب رخا اروشنم ردصب دير

 ىحضاو دنحتلل فولالا تردانف ةرملا هله اعومسم هئادن توص تاعج 0

 امو نونملا تازمخ ضوحل .ةضالاب ماتت: لو تاجا بويز ميزت نادت

 بونجلا يف يم دنع نيللاسا ترض ةلاوعلا ينادي ن يت

 نيوسوحلا حا

 ادي( بوجلا ةياقورزل) تن ليعمل

 يف يا ةرباغلا تاونسلا يف تادتبا امك 1874 ماع ةيرحلا تاك حبلا ليما
 طق د غربسكف نم نامراش لارنجلا حراب طاش نم لوالا رطشلا يفف برغلا
 ربشلا فصتنم يف نايديرم ةنيدم ىلا غلبف يسسم ةيالو يقرش يف ةيديدخلا ككسلا
 طخلاب لصتتو ةرك ىلا ليبوم ةنيدم نم ريست. يتلا رطقلا زك قف 5



 لع 1س 1 0.
 0 ا اذككَل انة ا اطلاع 01 1 ذأ | 1 ا اا 200م ا ا الا

 اجو لاف - ةفابسب ا يعمل اكل دليل ايس ا

 لارتجلا تابو ٠ اهريغو بوبجلاو نطقلا نم ةرفاو ريداقمو رطقلاو روسجلا قرحاو

 هيلا (ماهضنالل سيفمم نم تراس ناسرفلا نم ةقرف لوصو عقوتي نايديرام يف نامراش

 نم ةبك وك - مهتقتلا نايديرام نم ليم ةيام دعب ىلع اوراص ايلف ٠ ثمس لارنجلا ةدايقب

 ناموا :لازرتحلا كلذ نط: ءاتيباف:ىييفتم»ىلا عوجرلا ىلع_ميتبغراو ءادعالا ناسرف

 لخد ىتتح الامش هتلدح مواد تسروف دئاقلا امنيب ٠ .غربسكف ىلا ادئاع هثيجب لفقو

 اك وداب .ةدلب ىلا غلب ىتح ريسملا عبات مث نمو يتس نوينوي' لتحا راذأ .”6.يفو ٠ يسان

 ةراسخب رحد هنكلو ةروك ذملا ةدلبلا يحاوض يف نسردنا غلق: مجاهو يكتنك ةيالو نم

 يبلسم رهن ةفض ىلع ولاي نصح ىلا غلبو يسانت ةىلاتاجار لفت هلاجر نم ةيامثالث

 ميفصن ايدنج نيتسو ةبامسمخ هيف ةيماحلا ددع 1 و سيفممن ء اليم ال٠ دعس وهو

 نياف ميلمتلا ةيماخنلا فاق نم بلظو ىجراخلا.ماكحتسالا ىلع تسروف ىلوتشاف## أذ

 ٌةونَع كلبا هيلع محه دئدنع .

 «رمحالا ربنلا ةلمحب» ةفورعملا هتوزغب سكناب لارنجلا ماق ةنسلا كلذ عيبر يفو

 د احلل قياما فرك كول ووش رش ةقفمل لع ءاليتشالا ابتماوق رشا

 لآ فال] ةداسن ”لوطسالا "قس اهسحت رمحالا ربنلا ةفض ىلع شيحلا نم ةوق تراسف

 كلذ دعبو ٠ راذا 15 يف نولطملا السان راح ىلا

 دعي ملف رهنلا نع دونجلا قيرط تلصفنا كانهو شتوتيشتن ةدلب اولتحا مايا ةثالث

 دونحلا امثيب ترويشيرش ةبج ىلا ربنلا يف اهريسم تعباتف مهتبامخ نفسلا ةعاطتساب

 دليفسنام ةدلب ىلا شيجلا ةعيلط تفاب ناسين نماث يفو* ايا ةبجلا كلت يف تراس
 قالا فا نم عودا قو. ةزافكااوش : هوزنكو وف ةفطلا -لط جيف

 شيجلاب اوقتلا كانهو له تنزايب فورعملا ناكملا ىلا ىتح مهنوبفعتي مهموصخو



 ى .ب 036001 د ايالولا خيرات حل

 0 اع ع ال اا

 ٍلاسبتسا الول نيدجتملا ىلع ةرئادلا رودت تداك قو ةيناث,برجحلا ىحر:تزادو ني

 فالا ةثالث نويداحتالا رسخف ٠. ًانكسم ربنلا ىلا نقبقتلا تاعج ىلإ ثمس لارنجلا ةقرف

 ةيلك ةبوعص مهترامع تدجو دقو ٠ ةريخدو ةريم ةنوحشم ارطقو اعفدم نيرشعو لجر

 غلب الو ٠ هيتفض ىلع مهتايراطب.اوبصن ءافلحلا.نال.تروتفيزش ىلا :رهنلا روبع يف

 تصقتن دق ربنلا هايم نال فقوتلا ىلا اورطضا ايردنسكلا ىلا مهرقبقتب نويداحتالا

 د 15 .لينولوكلا ةيارد لولو ريسلا ىلع ةر داق 50 مل ىتح

 تباقناو ٠ ابك مهترامع نودحتملا رسخل ن نذنملا ضرج نكس رياح اولا ١ ءام ا ايفر رمح

 راعلا رام ىوس نرمخالا ربنلا ةلمح نم ةموكحلا دصحت .ملو يبسسنم ىلا ابلك .ةلمحلا

 ناك لارزحلا:انبف هفلخو ةدايقلا نه-سكنان ,كارتملا هربت[ ور
 شويج لكل اماع ادئاق تنارغ لارنحلا نيعت ١8714 ةنس رابا ربش ىناث ىفو

 هلق مقرا هذه خلني ملع لارتج تنيتول يمل سرظتوكلا يتونر
 لقي ال شيج هترما تحت حبصاف ٠ توكبس دايفنوو نطنشاو جروج امهو نينا ىوس
 مسر يف افيرف هنييعت نم لدا وكلا ىداع هودي براجم فلا ةيامعتسلا نع

 فحز امهادحا ناتنثا اممهاو ةنسلا كلت يف ةيبرحلا ياك رجلا ل مايقلا يغني ام

 ايثاق. كزي مل ناك يتلا دنمشتر ىلع ماعلا دئاقلاو ديم لارنجلا ةدايقب كاموتوب شيج

 اغوناتش شيج فحز ةيناثلاو ٠ يل لارنجلا ةدايقب .اينيجرف يلامش شيج اهتيامح ىلع

 للوتملا اينحب ذاك يتلا انتا ىلع نامراش لارتحلا تدل تحت ل 00

 ظ هشيحب نوتسنوج

 نيتسب نوت وعم ديالا نتلادي ذ هاقتلاف مامالا ىلا هشيجب نامراش لارنجلا مدقتو

 ابماماو اك اسير ىلا. رقبقتلا ىلع نوتسنوج مغرا ةديدع.تاشوانم دعبو لتاقم فلا
 نودحتلا ايف رصتناف رايا ربش 5١و ١4 يمونت ماد ةعقومب اضيا ناقيرفلا كنتشا



 11 ل _ 1-6

 1 و اجو ياو متو جمالا هجن تلالاح بج مام سن م مح ع

 و ساو كانك كاع اوماقاو سالد ىلإ اوعجارتف“ افلحلا اما ةئيدملا ىلع اولوتساو
 اوعجارتف رايا 8 يف تبشن يتلا ةعقوملا يف مهيلع تراد ةرئادلا نكلو مهئادعا ةلزانل

 ظ ىلع اومغراو ناريزح ١ يف ابا اونلع طيزك زم ةفانج قمتي هزلابو توت تاس ىلا

 طسسو دوه لارئجلا ةقرف تمجاه كانه نمو ٠ زئتتوموسنك .لتلو تبرك ىلا رقبقتلا
 ةسمخ دعبو٠ نازي زدنا علل ناكو طفلا ةراطعنب ونجل ميتكلو داما: نئيج ْ

 ايجي يمت الوسم كير فق ىوتع سوه ستك ذقن نان اش :ازنختلا ”لواخ يا

 ءاتساف ٠ كوكم لايناد لارنجلا مهتلمج يف لجر فالا ةثالث ةراسخب اهنع اورحدف
 ىلع ةركلا داعاو هتوق عمجتساو هشيجش ءشم اف داعو لاذخنالا كلذ نم نامراش

 ا ا ا اا ا

 داو نا وتنال داق وز تبتعد نا :فهاتامسا نتن لفل اطيو مهمجاعلاز امو ةئادعا

 نوصح لخاد فلاحتلا شيج لك اك يح قوت ريش راع ءاج امو. شوت ١

 رورم دعبو* اعينم انيصحت ةنصحم تناك و ابلوح راصحلاق اطن اجرا نرسل اتنلتأ

 لف دلال كو دو كافل زم نوستوع لارا قا اهراضح لقبت 7

 ناكو عاجش هنكلو حوها ناك و دوه لارنحلا هفلخف ةدايقلل ةيلهالا مامن هيفو ةياردو

 ىلع الابو ةدايقلا يف رييغتلا كلذ ناكف ت تناك ةلاح هيا يف لادنلاو برخلا لل و

 .موحبلا يفو٠ | ار كو اا ف علاوو داع عي نيفلاحتملا
 ودعلا دصتت ةقرف دوقي وهو لتق نسرفكم لارنجلا وهو اعاجش ادئاق نودحتملا دقف يناثلا

 رثكا ديدجلا لارنجلا ةدايق تحت موجبلا كلذ يف اورسخ نوفلاحتملاو ٠ مدقتلا نع

 ' رش ةلم راصحلا مادو“ اتنلتاو اغوناتش نيب ىرخالا عقاوملا لك يف اورسخ امم

 نيمسق ىلا هشيج دوه مسق اريخاو ٠ لكتلة لكب منع نوكيا

 نيمسقلا ني هشيجلخداو ةصرفلا نامراش منتغاف ٠ ةيارد مدعو لبج درجم كلذ ناك و
 يتلا ةمسقلا كلت ببسب ةلاحمال ”زامدلا ىلا رئاص هشيج نا دوه ىار املف نيروك ذملا



 هنو «  ةدحتملا تاءالولا خيرات ا

 ' لخد دغلا يفو لوليا ةرغ يف كلذو مالظلا حنج تحت نييراه هعم رف ابل غوسمال

 ةيدملا نيستا

 يحاوض يف ثبلو٠ ضارقنالا نم هشيج ةاجنل ةديحولا ةطساولا دوه بره ناكو ظ
 مزع كلذ دغبو *”يضمب ةبجاةيا”ىلا وأ لعفي ادام ير ال وسو ناطرلا شان ١

 ٠ ايجرويج يىلخي نا نامراش مزلي كلذبو يسانت ىلا الامش فحزلا ىلع

 مهولا هل نيزو هقيرط يف اهفداصي يتلا داحتالا شيج قرف ىلع بلغتي هناب اقثاو ناك و

 نامراش اما٠ وباهواربن ىلع لفذول ىلا لصيو يكتنك رباع ىلار ةانقلا هين سل

 ا عرشو اتنلتا ىلا داع اليلف دوبب قحل نا دعبف ٠ هنقوبىف زاجب ملف

 رهن ربعو و امايالا لابش يف زاتجاو يدنج فلا نيسمخب هريس عباتق دوه امأ ٠ لحاسلا

 لا د مف ا لتفشتان لا مدقتاو سال
 ' شيدنا# لازنغلا ناكو +: دوه تقني ىلساتت قلاةراسو»قامراش: ارتحل لت ل
 نكرر هدم قدك سن ذم ءاما نم رقبقت دق ةيالولا يبونج يف داحن الأ

 يف ةلئاه ةعقومب دوه شيج نم مسق عمك , .تشا كانهو اليم 18 لفشان نع دعبت ينل لا ٠

 لفن ىلا اًوعِجارت مث نمو ءاسملا ىتح مهضايخن ء نوقفادي نويداحتالاءادؤ "تا -

 نم اهوحنو تاماكحتسالا تناك و ساموط شيج لك اهنوصح لخاد عمتجا يتلا
 نكي ملف ساموط اما٠ ةيلغلاب اقثاوو امجابم هشيخب دوه لارنجلا مدقتف ةنيدملا يبونج

 كلذ نم ءاتساف.قالطالا ىلع ةك رحب: تي ملؤ مانالا ترمف لانلل دادعتسا ىلع
 حرص ناكنلا قيل نا" تح لذعلل ةضوتتسم هيلا ةلالعت نيلاوو امال هت ١

 ةثادا ةييتس هيزاتل عسأت يف نلعا 00 ٠ ةيلع ردقب املّمع نع دغاقتم نياعوف ناب

 ”لفيوتسم ردد لسن ليجد طيخربتم انيتاالاتجصا ١
 دفواف ٠ ايش لفي نا نود ر خا. عوبسا رمو دياجلا نابوذ رظنني ساموط تابف دونجلا



 7 برحلا ةيابن د ه٠

 ظل م ا كاا اا لاا

 0١ 0 ل 0

 نيدحتملا روق نع تاحناو اهاحر تراد دق نيشيحلا نيب ةعقوملا نأ هغأب ىنح

 : 0 : ملا+ :
 نونفلا بسحب ةقرف ساموط لارنحلا مظن لوالا نوناث ١ا١و اه يموت ف

 اال ل ب اي لدكلف كا ناروتو خلا كالت بست رت نا ةنيمجلابو ةكحلا ةيرجلا

 . هلاونم ىلع حسن احدومن اهدختت ايوروا يف ككل سرادملا اون الو ٠ ةيلهالا

 70 ا 0 7 00 4 7
 يسن مسرو* رفظو زوف ىلا لوءوان هشيح تأذ وح نم هلل رج لذ ساموط لعج دقف

 لك_ ًادفاف.ناك, يننلا دوه نئيج فالخب ةملغلا مبل .نمض م رد جتا
 نوبداحتالاو اومزيناف تاتشسلاو 007 نالذدخلا هييصن ناكف . سرددو ميظنت

 هدئاق ليقاو فلاحتلا شبح نسداق + امايالا ىف مبهوجو نم اواشخ ىتح مهنودراطب

 يس 00 ةرخص» هيلع 0 ةدايقلا نم 2

 كل ةريبشلا هتلمح ادتباو اتنلتا نامراش لاونحلا قرحا ”تا16:.ى

 0 لا ا ل

 ناب ةقث ىلع ناك و٠ لاغب .ةتسو دونجلا ىضرمو ىحرج لقنل لمحم ةيامتسو امخض

 عطقق .٠ هليبس ضرتعي ءافلحلل رخآ. شيج دجوي ال هنابو يسانن يف قحسيس دوه شيج
 فونت هدصق ناكم نيبو هنبي ةفاسملاو ةراسج لكب هتلمحب راسو لايشلا عم هلاصتا
 الث داحتالا شيج راسف, ٠ هدص ىلع مبل لبقال ءافلحلا نا انرك ذو اليم 59.0 نع

 ىلا لوالا نوناك رشاع يف غلب نا ىلا ندم ةدع ىلع هقيرط يف ىلوتساو ضراعم
 ةنيدملا برقي رتسلكم ةعاق نزاه لارنجلا ةقرف تمجاه هنم ١1١ يفو٠ انافس يحاوض

 ا بلل نت ا عراه لارتجلا رف هنم نيرشعلا ليل يفو : 0

 ديب .انافس تحضا روك ذملا:ربشلا 5؟ يفو ٠ نوتسلراش ىلا نييراه"يدنج فلا رشع

 لانسر قربلا انج ىلع نيل لانه نمو ذل ارك ل دلو كلا لا اهديس| و ا



 3 تن | تانالولا 1 1.0

 ديع ةيده انافس.ةئيادم مكل مدقا :نا ٍ ياسا يخو 77 نسا ول هويوعلا

 ننرشعو سمخ اًضاو ةزّخدلا نم ةرقاو كل يك أهو كم نيسمخحو ةئأنم 2 دالسملا

 ةعبسو ةيامسمخلا زواحتت مل انافس ىلا اتناتا نم نامراش ةراسخ لك و- ««نطقا ةلابننفلا

 1 1 الجر نيتسو

 ةرغ ىفو٠ 6 امه ماع ن يناثلا ا رزبش داحتالا شيخ فرصو

 ملو اهتيامحل اَيفاك ار ناقش نيف! الا ىلع نامزاص لازجللا و د

 ٠ تعسن'دق تناك ربنالا ئلع زودحلا مظعم ناةزيغ رك 507 هعيرط ىف فداصي

 ةمواقم الب ؛ هيلا ملسن أ )رامز أخ لا

 7 1 -5 ٠ رع 4
 رئحلا هتم نرتقا امل املذ نتسماه لارنحلا اسملوت ىمحب ناك و

 0 ءامحا دحأ يف و زاتلا تمش ةلورحم ةهبرطن ةنأ مث 34 طاش ١7 يف كلذو

 رس
 ثرون نامراش لعج ايبملوك نمو» دامز ئلا ةيئبالا: مظعم, تلوحف- ٍبيبللا ةنسلا ا

 لف تايف ىلع ىلوتسا راذا رهش ١١ يفو٠ هزاضبا حمطم انيلوراك

 تامواعملا . تاذتباو قفلاحتلا شيخ ةدايق ىلوت ىلا نوتسنوج لارتحلا ةاعف

 لح ةكو يطب يحااع لارجلا لاف برك يما“ نيكل لا ١١
 51 بلا نم ةبزدت لق نانا ل 00 يفو ٠ ةسمافطواخو

 دئآقلا ةقرف لاسبتسا الول مهلمش قرفي داك و هلاجرت مُييلع صفا نوع وفعلا

 “ ةمواتم الب وروبس دلوغ ةدلب نمراش لخد هنم“'١ 9 ةردانلا امتعاحشو سفياد

 نم ىرخا ةدحنو دايفو تت ةداب 9 لارنحلا شيج نم ةبوق ةدحن هتفاو كانه

 هذال حدو 3 لامشلا 00 داحتالا شيج رادو ٠ يارت لارنحلا ةدايقب نتنلو

 الوتس حا لارتحلا. م اه نال ىملظملا ةامحلا ةي كلذب ناك و ناسين 1 يف يلار

 الا يضفون اهدا لارنحلل

 + رطاوش لغو كينلكلاا: خبل يف ةمبم ثداوح“ ترج كلذ نوضغأ فو: |



 ت6 نعل ةنام اع 8

 اة ظل ا لس ادكدكت ةددكت غ0 اا ةذكَت دوج د هدص جسوم

 00 يعانق 0 ع ا 2 ةرغ يفذ ٠ د١ يكيتالنال

 نم ايمحم ليبوم لخدم ناك و٠ كك ولع درا وسو لما مو لطرف يل

 ءافلحلا لوطسا ناك ءانيملا يفو ٠ ناغروم ةغلقب نيميلا ةبج نمو سنياج ةعاقب راسيلا ةبج

 عفدناف ةيرحب ةعقومل تغارف دعتسا ب ب | سماخ يفو يب يسانت ةحفصملا ةعرادلا هنفس نيبو

 لا رو ا اهتم نك نقود قيروك ذملا حيتسإقلا نيب ارام ءانيملا ىلا هنفسب

 رفاو ددع لازنا نم ركنارك لارنجلا نكمت اريخاو ةنيدملا ىلع موجبلا يف هتكراشن

 ناديم لوخدل دادعتسا ى اع عيمجلا تابو جيلخلا لخدم ىلع هردزج يف دنحلا نم

 ةعفارلا ةنيفسلا ةمق ىلا دعص هناف رك ذت.ةعاجش ىدباف خيشلا لاريمالا اما ٠ ةلئاه ةعقوم

 ٠ ردع ميضوموفلا ةليز هتياصا ذا هع ال تح ةهفنلا : ىسارمب هتاذ طبرو هءاون

 ودعلا لبانق طسو يف لوطسالا رمو ٠ عفترملا ناكملا كدت ا هرماوا

 ةيليل امالي كيقرغا و رعيفناف) عتاب نغسل: نعدحإ ترمو+ نإ اتيلا .لئاولاك .هيلع ةنضتقا

 نأ زوبع نيدحتملا بناحب روغلا ن اف هةمظعم تاطعو ء ءادعالا لوطسا تتيح نها

 اهقارغاو لارريمزلا ةعراد «درفت راه» ةمحارمل ادد مظعمب 7 0701 ىتانت ةعرادلا

 ةعق وم ا تادّتا مل نمو ايل يسانت ةمدص نم تحنف امفقوم ن ع تفرخنا در ُهناه خرا ريغ

 نيدحتملل مهلفس ءافلحلا ميلست نع ترغساو برحلا كلت عقاوم مظعا ي وهو ةيرحبلا

 كيا عل روف ا ير قاع نيبياغ ةغاق ىلع نؤيداحتالا ىلوتسا 00

 نم ليبوم فرم ىلع نودحتملا قطا انك ميلستلاى اع ناغروم ةعلو ةيماح

 تابحلا رئاس

 0001 رم لخدم يمحن ع انجل اضا ةممملا 0008 مم سك ةعأو تناكو

 ةرامعب رد روب لاريمالا وا لولبا رهس يفذ“ ءاملحال ةزيعس افرم رخا يهو 0 رموز

 +[ سلتا تبلعلاةكلات اصلا قولا :كلذ تح ايم طفلا ]5ك ريما نسج ىلا ةلكتفا



 ه٠ -_ « ةدحتملا تادالولا لا غيرات ١ ا

 تفي يل 0 ا ظل ا عاملا 101 اذ

 4 و يدنج فاللا ةتس هددعو هشيحب راطب لا يقل اا ضلوا اللا كراشو

 اييلع موجبلل ربلا ىلا دوتنجلا اولزناو ليانقلاب ةعاقلا نومزت اوعرش روك للا

 نم قرا املف كونو لارنحلا 00 9 مهدتاو 06 ٠ هونغ ابلالتحاو

 راطب لارنحلا كلذب هفقاوو ودعلا نايس 1 00 انيلع ءوحبلاب نأ ىار ةعافلا

 رلطب لارنجلاو ةماقلا ماما هلوطساب اطبارم رتروب لاريمالا لظو موجبلا لجن هيلعو

 حاتتفال اهسفن دونجلا تلسرا يناثلا نوناك لئاوا يفو٠ ورنم ةعاق ىلا هلاجربب هذ

 رؤكنملا ربشلا 35, عيفو-قياسلا ىف امكن راضعلانوغاف يزاتن ارسل طا ا

 ريخالا فالخالا افرم ةرصاحم نم اودارا ام نيدحتملل متف رثف ةعاق ىلع اولوتسا

 بسس ةدحتملا تانالولا ةراحتب ةملسج ا رصأ تعفو برحلا 5 نوضغ ىفو 0

 رييست 1871 ماع ررق دقى لاحتلا سرغنوك ناك و ٠ ةلاوجلا ءافاحلا نفس ةمجأم

 تردح ةدداحتملا لودلا نا كس * هتراحت ةرداصمو هنفس ةقباضمو ودعلا 5 نعس

 كلذ نم رك ذا ةهئاف فالخالا لني ملف ةيولنتم كيش [|ضارش لوكم نكلا |

 ابمسا بلسلل تراس ةنيفس لواو٠ ةدحتملا تايالولا ةراحتب ل > مظعالا زرقا نادربغ#

 3 رخ ١85١ ةنس ناريزح ربش يفو٠ نوتسلراشن م اهرارق موي ترسا دقو انافس

 ةيراحتل نيدحتملا قكيسا تشياضو سم :لرواويت افرم نم ترفو راصحلا )») رعهس)) ةنيفسلا

 ١8575 ةَنَس طاش يفو٠ سكس قشاكلا انابر نلف ربشا ةعس ةدم ىمظع ةقباضم

 هتنمعس عاب اخو ٌقراط لمج خول ىنح نييداحت الا عدس ىدحجأ روكي سمس تذييل

 0 اذه قمة اضفا لفشان ةنيفسلا تتافا قفسالا لوالا نكرشن قوم هتراحب خارسةولطاف

 010 ريعان ةسنمالا نعلم ىلع لفتت تداع ارتاكنا لا ترس ل

 | هير راذا ف اناكجج و 0 ةحفصملا نيدحتملا ةئيفس أبتق رغاف رالود نييالم

 ظ عيطتستال تف ةرواكم يد وتسلا تنال ولا يناوم لك تمتص تفولا اذه يفو



 كاس غ0 ااا 1713531#1#11111 ع عال امال ولعل ثتكتششنتل دجعلا

 يكل لت دي ىلا فالخالا < اجبلذ ٠ .ةيبنجالا' نادلبلا ىلا اهنمت ورخلا ةيبرحلا, ن

 ارتاكنا 00 اعب ةلجتملا تايقلولا 010 تمدح اه ريغ لا وج انس ميل يني

 ددصلا .كلذب .نيتموكجلا.نييراوجلا ماقو دياجتلا ةعيرشل اضقانم لمعلا كلذ ةيبماح

 :رةسلا

 ا يي ا ا وا ا هلك واتم ليلا ةناطمم لوح
 رحبلا ىلا تلزناو اهريغو عفادملا نم مزأي امب تزبجو «ادرولف» ةعرادلا لوبرفيل يف

 مالسب نسبا 000 لا لوخدلا" تزافو ميلأ ب باعشن تواسو ل7 ءاع فص

 ةبراحتلا ودعلا نفس يف تامعاو أه ؛احئام نم تجحنرخ ةيلاتلا,ةنسلا نم يي وااثلا شرواك 57

 0 ل تملا كت ا لب جب 6 طن ةييمدتلا
 الا ىلا نإ رسل يشي كح دود نتساف يلا اييناوتلوا ل يوظرملا لامعا

 ى") يسمن وا»و «ايحرويج» 7 راوملا الك ا ةندم يف فالحالل اًضا اماكن تا 8

 نفسى اهب وطست كتراسوفر رحبلا.نلا انك تأازنا هدهو « اكو ماكش»و « 550

 ةلآوج ةنيفسو اك وماكيش ةجرابلا ءافاحلا فسن رشف ةعلق تطقس املف ٠ ةدحتملا تابالولا

 ماع لالخ ايجرويج ةجراملا نودحتملا 0 . ودعلا 5 اهبعوقو 3 ةمدخ يسأ# 55 13

 1070 00 نزل عمل كتالزلا اع كف ست يرانا و ١ مدع

 فالحالا لولغسا هرمد ملك تمام 4 ةلحماا ةناباللملا وبات 3 ثر مد ىتلا اما

 نط فلا ابلومحم ةيوق ةجراب يه و٠ لويرفيل يف تيب ين ةريشلا امبالا ةجابلا يبق

 أاتفس 506 وهو ايناني (نوم دصتلا ا 5 لأ ل6 دكو٠ ناضح ةيامعيرا ةوقو

 ءاني ىلع نفعل يف ةدحتملا كو لولا وخقس حسمدا اهديبلل جتحاف 0 امراحت يا

 000 اننيعتلا ثيح سرؤزا ىلا كما 01 او وأن مس لل ف لا ةنيقسلا كار

 نن تلا ةفالع قييانما ترخم م نمو تاودالا نم مزاي مب اهات قبهن ناتو .اكبنا

 ارناك ات راحب رطل 57 ى)) راجس ةئيفسلا نار سمن وهو» سسوس ليافر نباكلا امنابد



 ها 000 دولا 1 | خل 1

 010 13 ا ا ا 1 ا ادن تيكن اح 0 هل عدن عاجله 00 دك وج 00 ع بالا حل ا ل 5 د

 هن كسلا لدا رلا رشق فتاك دنا اا 1 ع لك اا

 ةراسخو مهتراحت تدبك و نيدحتملل ةيراحت ةنيفس نيتس ترمد امابالا نا عمو اهقوق

 ةيمنجالا يناوملا يف وسرت تناك لب ظقوي ةلاحت افرم حلت مل رالود نيآلم هر
 هتجرابب سمس لخد 1874 ةنس فيص لئاوا يفو ٠ ريمدتلاوقيرحلا اهب ادن اكو

 هلزاني نا هيلا بلطو جراس ريك ةئيفسلا ناطبق ولسنو ىارف يسنرفالا غروبراش افرم
 نم ناتنيفسلا تجرخ ناريزح 5 0 دارا كف ىلا ولشنو هباجاف١ يرحب زارب 5

 كلذ ىلع حرفتلل ءىطاشلا ىلا 095 7 رس ا
 لك فانا" نم اونكمتب نأ"لفو نا لك 120200 تس ةعاسا رمت 0

 0 يزيلكلا تحب هطاض: نو ا ف يف تصاغ !متراحب

 نبه ثوس

 بزح نم اديدع اددع نا لب برحلل اضهانم طقف طارقوميدلا بزح نكي ملو

 تبحتا دقو اضيا ابل نيمواقم اوناك ناكنل  سيئرالن رقما نم مهني ناكليرلا
 ٠ انا قانفنا رغ“ ةسانرلل ةحييشرلل 12 لس تاه نوم ىلا بات 0

 ةسائرلل تنومبرف ناج اوحشرو وياهوا ةبالو نم دنافيلك يف ارمن“وم اودقع كلذ دعبو

 اماما + ةساتسب اوددنو ناكتل نسترلا يع ةيضاللا كيت ا

 ةداعا ىلع مهيار قفتاو روميطاب ةنيدم يف ارمتءوم اودقعف سيئرال يفاصملا ناكلببرلا

 ةسائرلا ةباينل يسانت نم ندنك اج وردنا اوحشزو ةسائرال ناكنل ميهاربا -سيئرلا حيشرت

 حروج لارنجلا اوحشرف طارقوممدلا بزح اما ٠ داحتالا ىلع ةدقتم ةريغ د

 تناك برحلا ناب طارقوميدلا احشرم حرصو «ةباينلل نوتلدن جروجو -ةساخإل ناللكم

 0 , رمتاوم دقع بجي هناو الا- اهفاقياب يضقت ةرورضلا ناو ىودجلا يدعو

 طا ةوسدلا نا مالا باتسساو مالا ةداغال تانالولا لكن
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 60-2 نرحلا هد اين 01 ا

 هكوول ل 0 ا و ع 0 اا يا 1064 6 3 ا ا ا ا 014 ا ا 3710 قال + اص و 7: تا 177 3 اس ا ا ما جاع جن م هع تا هلا

« 

 ةيناث ةسائرلاب ناكنل ميهاربا زافو ايعس اولشف

 ناكنل سيئرلا نا ريغ حلصلا ناشب ةديدع تالوادم تلصح ةنوالا كلتيفو
 ةساخنلا ءاغلاو تايالولا نيبداحتالا عاجرا يه برحلا ءاهنال ةديحولا ةقيرطلان | حضو' .

 هرارسا متاك و ناكنل سيئرلاب سنفيتس ردنكسا عمتجا 1878 ةنس طابش ربش يفو 1 : 0 ل
 دازو مدقت ام لثمب سيئرلا باجاف حلصلا رماب سيئرلا سنفيتس حتافو ورنم ةعلق يف

 ةموكحك حلصلاب اهضوافي الو الصا فلاحتلا ةموكحب فرتعي ال هناب كلذ ىلع

 ناشب هاياعر نم نيرئاثلا عم ضوافت سلراش كلملا ناب سيئرلا ارك ذم سنفيتس باجاف

 دقق لوالا لراش ناب اديج رك ذب هنكلو ةرصاف خيراتلاب هتفرعم نا نأكنل باجاف حاصلا

 هش

 تظفح دقف ديمو تنارغ ةدايقب كاموتوي. شيجا هب ماق:يتلا ةبيظعلا لامعالا انا



 ها ف« ةيجتلا ةلايجلولا خيرات 0

 تتلائم م م م م م

 0 حرأب ال14 ةئس رايا ربش ثلا ينف ٠ ةيلهالا برحلا نم ريخاالا رطشلا 9

 ثالث اهيلع اولمح دق اوناكو ننبشتالبىلغ اهنطنيلا انعام نملك يف هركسعم روكذملا
 ةريخالا ةرملل اهيلع فحازلا شيحلا ددعن كو اع 00 كلذ لبق تارم

 ناديبار ربن تنارغ ربع مهريسم نم لوالا مويلا يفو٠ لتاقم فلا نيعبراو ةيأم
 نكي ملف وه اما ٠ هومجاهو اروف ءافلحلا هاقتلاف راحشالا ةفيثك جارحا يف زاتجاو

 ةدم مادصلا يف ناقيرفلا كيتشا هنا ديب ةلضاف ةك رعم يف كانه مهتلزانم يف ابغار

 نيبناجلا راح ناك نوكشملا ريشلا نما سداسلا# نيساخلا ضنلامخا ىلا رس

 دي تاو دنع كاكيشم ىلا :ةشيحب :ئل.كلارنجلا ا دعبو ٠ ةميظع

 رايا عسات نم ةنحاط ةعقوم ىحر تراد كانهو اينافلستوبس وحن راسيلا ةبج ىلا ةيفافتلا

 نودحتملا رصتتاف ةفلاسلا عقاوملا لك يف اهعراضن ام ثدحي مل هنم رشع يناثلا ىلا

 مويلا يفو ٠ ةعقوملا ءانثا اعيرص رخ يذلا برحملا دئاقلا ترويتس لارنجلا ةقرف اورساو

 لواح دقو ةفيعض هتيماح ناكم ىلع هموجبب كوكناه لار جلا رصتنا لاتقلا نم ريخالا

 ضيبالا حالسلاب ةمداصم لاجرلا محتلا كلذ دعبو ٠ اوأشفف رارم عبرا هدادرتسا افلحلا

 لتنلا نتج رت تنك كانطالا سو*ور ايلوبل يشن ةةيرشب ةرومس كا ل

 دقف لامجحالا نعم اعرح بتول :ديزق امنم ثعست ةثيبخلا ةحئارلاو الالت 2

 ا ضار دقو ءامدلل ارده أهرثكاو الوه كراعملا دشا اينافلستوس ةعقوم تناك

 ىلتقلا ددع فأن دقو" نوضح ناش د جدلا باج ذجل ينل ىلا ١

 ةءايعيسو يفالا ةثالقلا نع نيشلرتلا 00 نم

 يكسب رب اوربعو اضيار اسيلا ةرج ىلا هشيجب تنارغ فحز ةروك ملا ةغقوملا دعبو
 انج طل وع لبن ١١ دنب ىلع وهو ريراه دلوك .ىعدي ناكني لا! ةواجو

 داعاو ٠ ىربك ةراسخب هور حدف ناريزح لوا يف ءافلحلا مجاه كانهو يقرشلا لامشلا

: 30 : 



 12 برحلا ةيابن واع“ هأ14

 ا و ع ع حا حل ع وج عه ع مح و ع جو م ع ا حا اكن يي 00000001

 ا يروج د الذل لخلق ف ثلاث يف ةيثا 9

 ”٠ امات .اراحدنا نودحتملا رحدناو ءافلحلا تاماكحتسا ماها "ئلتق هشيجا نم
 0 نوفلاختملاو لخر غلا نيتس تقولا كلذ ىلا ةلمحلا كلت ةيادب نم ميتراسخ

 افلا خو

 'نمو غريسرتيي قلع الئتسالا ةيغب سياج ربن ىلا هزك رم تنازغ لارنجلا لقنف
 يتلا ةلطتخلا سفن كلت ثناكو يقرشلا ريو حما ٍانال مدقتي مث

 , حز نق رطب لارتجلا ناكو ٠ اهريغت ىلع مغراو نيتنس ذنم'نالاكم لارتحلا اهذختا

 تنيؤي يتسو دردنه ادومرب. ىلع رايا سماخ يف ا ورثم ةعلو نم يوق شيحب
 ويلا : يف ىقتلا غزتتمرتبي لالتحال انحاز ناك اميفو.. وكتامونلا زبن بصم دنع

 ذخاو ايف قضحتق :دردنه اوم ىلا ةنقرقتت ناب رظضاف دارغرؤب لاَرنَخلاةقرفي روكثذملا

 عيمخلا راسو هلك «تنارغ لارثحلا شيج هافاو نازيزخ ١١ يفو» عافدلا ٍبناج

 ملف اهتاماكحتسا ىلع موعبلا ارك ربشلا 8١و اال يف اوزرك "و غزيسرتيي لالتخال

 دئدنعو غرب مرتي ىلا هشيجب :عرشا ىتح يل لارنحلا متع امو٠ ابماحتقا اوعيطتس

 م يمسر راصح قاطن ملوح نونداحتالا تزخ

 لارنجلاف ٠ يلاف هودننش يف ةيراج ةمبم ةيركسعت اكرخ تناك كلذ لالخ يفو

 ل يا ما دلة عامل الملا فخم 2-0
 َق رغب جفيبنك زب لاز 5 ثكراموين يف مهاقتلا يارا يل ا
 00 ىلا هلاحرب جد 0 داعو مهلمش اوددبو مييلع م اومحف فلاحتلا شي نم

 ةدلب يف ءافلحلا شيج نم ةقرف ىلع مهب مجهو هدونج ثعش ملف رتنه لار 11

 هج ةقيحم .ناطخالا ىار هنكلو غربشنل' ىلع مدقتلا يف :بغرو اهيلع يمكاو تدرك

 فالحالا موجب اًضرعم' هودننش يداو ىتقبا كلذبو انيجرف تسو ىلا اجار صكنخ



 -_- <« إ 11 هاد 5 ط١ ف أ هل ا 5
 5 ان افي

 011 عن عن ا اا ااا ا عا ااا ااا ال ا اللا

 هيلع

 راصحلا عفر ىلع تنارغ لارنجلا لمحب ام: رْما لمع يف يل لارنحلا بغرو

 مهب ريس :نا:هرماو :يبتجي فيلا: نيوشغاةدايقا ىلرلا هلاوتجتلا_ لوف«: عويسراب ا نا

 راسف ةمصاعلا نطنشاو ددبيو دناليرام ىلع فجزيو يداولا قرتخبو جدروأاب ربعيو
 هنم عساتلا يفو٠ زومت سماخ يف كاموتوي رهن ربعو ماعلا دئاقلا ةراشا بسحب يلربا

 رظضا يربك. ةراسج اضيا زهرسحيو ةحداف ةراسح اهديك نازل زابق ىسالاو سانا

 ئمرم ىلع راص .نا دعفنطنشاوو:رونيطاب ىلع ىلوتسا ناكل الاو رقبققي نا اهببسب
 بالسالاب نواقثم مهو ةيناث رهنلا اوربعف زومت د ا ل نلعب امهنع. ضصاصر

 ١ يئاتقلاو
 -- 5 هارد اركب يلربأ شيج ةدراطم يداحتالا تير لارنحلا لشراو

 ىلا .مهدرطو .نييداحتالا مجاهو هتوق عمجتسا .يبرنا نا ديب هدونج نم.اهبق مهو
 غريزريماش ةدلب قرحاف اينافلسنب مجاه زوفلا كلذ هل مت نا دعبو ٠ كاموتوي رهن رباع

 ملسف هثادعا موحبل دح عضو داراؤ كلذ نم. تنارغ لارئحلا ءاتساق م ايناع عجرو

 اغلا نوعبرا هددعو كاموتوي ربن ىل | يف طبارملا شيحلا ةدايق نادبرش بيليف لارنحلل

 لارنحلا ناك كة نيسمنوب ولا 0 اير ينو ءودننشيداو يف ارزق راد ١

 امات اوف هيلع زافو ناديرش هلزانف هشيجب يلربا

 رخت هيف لمعاو ماعلا دئاقلا رما بحي يطور كاع هاتان لوف

 تع هلاجر ثعش ملف يلريا اما١ هنم عافتنالا وبثلل نكي الك تاتلوا
 ش ةشيح كد دق: نادرو ناكل يداولا ع كونا يع حبصأف ةدحن اضبا

 ريغ نطنشأو ىلا وه بهذو غربساوتس نم ةبرقم ىلع كرك رديس ىعدي نيصح ناكم
 دال تدفن لدا نيش 9 يف نادبزش شح يلربا تغلف اباسح ودعا 0



 5 ا ا روت هز

 مهدراطف ماظتتا 1919 لوس رتسشنو ىلا 00 نغمه ا

 ند ةحادزلا توي سف ينقل اوقاف ةبباث 3 افهم كانَهَو ناوتلدم تح ءافلخلا

 ناجكييورم دقي. ايلا ىلا م اطظمالل :رتتسنا# برقا" قانبزط -داع قباب للا
 اكدوا ىآلا لصو املف ٠ دي لكم تارت ورخ واراد ودروس

 هريغ دحا بصي مل ديجم رصن هل متق ودعلا ةتغاممل مهتمدقم يف راسو مهبولق بيطو
 دقع لحناو يلربا شيحب ءانفلا ينديا تبعلف ٠ برحلا كلت عقاوم لك يف هنم مظعا

 هودتنش يداو يف ةيركشعلات اك رحلا تبتنا كلذبو هماظن
 نود ءاتشلاو يم ةدم عربسرتيب ةفباضمو راصح ىلع تنارغ لارنحلا ماقو 3

 ةصرفلا كلت هشيج منتغاف عالقلا ىدحا تحت محنم رحفنا زومت 2 ىودج

 ١م يفو ٠ سوفنلا يف 0 را اورحدف مهادعا نوصح ىلع اومحهو ةحناسلا

 ومحابف اهتداعتسا ءافلحلا لواح دقو“ نت نويداحتالا ى وتس 6

 4 0 0 كرا قم فول هراتك نافيرقلا  دكتو ازرار

 مهزك ارم ىلا كلذ دعب اوعجارتو غربسرتيب يبونج نوتديوي يف ةعقوم يف نامصخلا

 1 ةيوتشلا
 رنا مالا لو ميو نائف زيا بالام طر دخلا ولو وكل
 ىلا مضنا مث نمو وروبسنو يف نيقير د رقلا شيج نيب ترج ةعقومب يأري نأ“ نارتولا ناك

 لبقالز ١ يل لارنحلا ققحتو ىتالطعفكفلاحتلا ل اجا ناك و٠ غربسرتيي يف ماعلا دئاقلا

 ىلا هشيجب مضنبل غرسرتيب نم بربلا يون ناك كلذلو 1 ةدم ةمواقملا ىلع هل

 ةرمال :تنارغ ظوطخ ةمجابم ىلع مزع كلذ لعفن نا لبق هنكلو ٠ نزتسنوتج لارتجلا

 مراكوه. ويل دئاتلا قدؤرف نان لاونجلا :ءوسبلا كلد.هدارعل راسا: ةرطالا

 لان امف ٠ هتدع رمالل دعاو ةطيحلا هسفنل ذخاف ةوحبلا كلذ لثم اعقوتم تنارغ لارتجلا
 ءو
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 هاا/ ك6 ةدمكلا تايالولا خيرات 0

 1000 ا اا 210000011 ذذذذذ1آذ1ذ1#ذ اعلا اثتلتكللما

 ةعقوم يف ناقيرفلا .كئتشا ناسين ةرغ يفو + ليجفلا وبه ءوحبلا ا ءافلحلا

 اما ٠ ريسا فالا ةتس ةراسخب ءافلحلا اهيف دترا سك زوفيف يف ة مارضلا ةيماح ةديدش

 .لارنجلا ىلع دسي يكل ناديرش دئاقلا دفوات ذارغ لارنجلا نا لقد ل اكل كل

 ةيوق ةقرغب ىفتلا فلاحتلا شيج ةرخعوم كرديل عرسم وه اميفو ٠ بربلا قيرط يل
 ناك و غربسرتيب عافد طوطخ ىلع ماعموجبب تنارغ رمادغلا يفو ٠ تكب لارنحلا اهدوقي
 ىلوتساف ٠ ميدلا بيصك' ةنيدملا ىلع نيدحتملا:لبانق تبكسناو اميظع موجبلا كلذ

 ىلا يل لارنجلا دفواف ٠ رامدلاو راوبلا ىلا مهريسم ناب اونقياو نيفلاحتملا ىلع سأايلا

 هي 0 اهيفو ةسينكلا ىف وهو هل تملش ةلايسو هيلا لمح الوتتو نيا 0١

 نيلهالا ىلع بعرلا داسوق ربلا ةعرسب ربخلا كلذ رشنتاف ٠ اروف دنمشتر يلي

 0 يفو دنمشتر نم ةموكحلا بابراو يل لارنجلا شيج رف مويلا كلذ ءاسم
 ةرخللا يس 'اوقيست دق ءافلحلا ناكو ٠ غرض تمويدنيشتر ةلحتلا شوجلا 00

 انتابان رخفا اوقرحاو ةئيدملا 7

 سلا قل اذ و يتوق تداتدودمل ءايا دعب لب ةمايق كلذ دعب ءافلحلل مق ملو

 ام لكب راسو بونجلا ىلا هشيج نم َىقبت نم عم رقبقت يل لارنجلاف ٠ مبموصخل

 يذلا شيجلا لعف كلذك و ٠ نوتسنوج لارنجلا شيج ىلا مامضنالل ةعرسلا نم هنكمي
 ةيومد ةعقوم يف نيدحتملا اولزانو لفسنتيد يف مهتوق ءافلحلا عمجتساف دنمشتر يف ناك
 :انيدنجلا رام تول :ةمحاف ةرايضو لشفلا يك نراك مهتوق ىهتنم ار

 دلتا ْ' 2 مص ف 1 لعب ملف ةيلاوتم , ءادأ ةسمخ ةدم مهنودراطي زويل

 لسراف . مهلشفو هجران هتحبش تناك نيعيرغلا نيب راد كارع ل نال مهمموصخح جامأ

 ىلا ءامدلل انقح .ميلسستلاةةيلا نييلظي ىل لارنجلا ىلا ةلاسر .لفمراف نم ةتنارغ لازنعلا

 يلامش شييج ميلستل تقولا نا ريغ مالسلا يف ةبغرلا ديدش هنأب يل هباجاف افازج ردبت
"ٍ 



 ا ا لا ا 5 ك4 -« برحلا اناا را هأ/

 00 ةدحل 11 11 11 11 11 1 1 14 1 1 اا 111 1 ننام تاع ننال 1 10 00 كنا ع ها د "16:70:15 778 ا 1 ل 170717107738171 718 211000000000 لا

 07 0 مقاول م 4 ةيديدحلا 0 ةليخافا يلح 0 لعل 15 مقالا

 تنارغ هباجاف ميلشتلا:طورش عضول هب عامتجالا هيلا. بلطي اباتك تنارغ لارنجلا ىلا

 أى ةيط قتلا نانسي عسأت قفاؤملا :نيناعشلا دحا ربظ دعب ةبن اثلا ةعاسلا يفو دارا ام ىلا

 دا 2-1 4 زكي انوا ظن 4 د 3 6 1 ك1 تاسع 9

 ةيالونم سوم روث سؤكتاموبا ةدلب يف نيلكم ميلو ةعاص يف ٍناميظعلا نادباعلا عمتجا

 و كعب نيفلاحتملا ليس يلخاف انيلغ قافتالا منو مياستلا طؤرش 0-00 كانهو اسشجرف

 طابضلا :اما٠ .ةدحتملا تايالولا .دض-لتقتسملا يف احالس :لمخي الا“ مهتم لك . مسقا

 تك علا ةيلهالا بنرحلا طر زجف اة مملويخو مهتعتماو مهتحءاسأ مهل تك رمش

 ميلهاسك تاقثا .ةيلام رئاسخ نيلهالا. تديك و ةريثك .ءامد اهنف تاط نا دعب :اهزازوا

 هديدع نينس

 داعف ٠ طوقسلا كلذ نم ضوبنلاو ةطلسلا ةداعتساب نيفلاحتملل ءاجر لك عطقتاف

 هيد عشنا سشعباد 0 مر تايالولا ىلع مهتطلس اوطسو نويداحت الأ

 مل هموت د ان مانا مهفاظو مالم اورشاب كانهو ليا قيل أونحش

 اولصاوف هيحص نم رفنو نيستا انفأ دم مهلمش ددنت ثريح انيلؤزاك ثروت كا اولعتنا

 رشاع يف مهيلع ضبق ثيح لفسنروا ةيرق برقب اولزنو ايجرويجى )ا أوغاب ىتح ريسملا
 من نمو 18537 :ةئس ريا رهش ىتح ورم ةعلق يف هياع زحح  سفياذ' سيئرلاف * زا

 7 0 دنمشتر ىلا غلب املف ٠ ةينطولا ةنايخلا ةميرجب هتمك احمل دنمشتر ىلا هوقاتسا ١
 هسالطا اريخاو ةقمك اع ي رحت ملوف صنو هبت ترمو ةملامكل امكن :نحسلا

 01 .- ىوعدلا هلع

 ةس سعت

 .ةقزمم مالعاو ةيلا باش املا ته ايلا الا سيح 0 رأبا 00 رخاوا يفو

 هتيب ىلا لك ىضف مهليسن ي واخا ثيح ةمصاعلا ىلا طاف كالا



 كل لل ع اح وا اسوا سا تت تا مااا عساس سعال اع ا ا ا حاحا

 ه6 «  ةدحتملا تادالولا خيرات »



 2 لولا هور 0

 يتلا برحلا كلت ءارج نم ةلئاط نويد تحت ةدحتملا ثايالولا ةموكح تعقوف

 لئاسو ةوقركلا د36 يول ال25 نين رتلللا نع دن ام 03 ةنس كتم يناس لن

 دنع ةموكحلا نيد غلب دق ناك و ٠ اهليصفت ىلا ةجاح ىرن ال نإدلا كلذ كالبتسال

 رالود نويلم فالا ةثالث وحن برحلا ةيابن

 تايالولا ىلع اسيئر ناكنل ميهربا بيصنتب لفتحا 1836 ماع راذا عبار يفو

 اهراز مايا ةثالث ةدمب 0 د ولا لارا رات ديو ةئاللا ةرملل ةدحتملا

 عبار ءاسم يفو ٠ نوطنشاو ىلا داع مث اهيف ةطلسلا يوذ عم ضوافتف ناكنل سيئرلا

 براق امنييو ٠ هئاقدصا ضعبو هت أرما عم دروف بعامى لا بهذ ناسين ربش رشع
 تافصلا ءيندر لجر وهو وب سكلو ناج همساو نيلثملا دحا لسنا ءاهتنالا ليثمتلا
 راي دلع قلطاو ىلا ناك كبح ىلا دقو هنظسالم نم كغ نكد مل ةنيراع##

 ءامغالا ةلاح يف وهو هتبد ىلا هوامتحاو مامالا ىلا سيئرلا طقسف هغامد يف هباصاف هسدسم

 يتلا مئارجلا عظفا نم ناكنل سيئرلا عرصمو ٠ هحور تضاف يلاتلا مويلا حابص يفو
 لك لتقلاب اددبم هسدسم ربشف مينزلا رداغلاو ميثالا لتاقلا اما ٠ اك ريما خيرات اهنودي

 ةعاسلا يفو ٠ هيلا دتهي ملف مالظلا يف ىراوتو ىبلملا نم جرخو هيلع ضيقأل ىدصتي نم
 . اضيرمناك و سيئزلا رارسا متاك ةفرغ ىلا لوب نياب سيول ىعدي رخآ حافس لسنأ اهسفن

 ةمصاعلاو امومع دالملا تدامفايراه ا ل ول درس ىلع كلا

 رئاس لاسيتغال ةربدم ةرماءوم كلانه ناب ملعو ةعاظفلا يلكلا رمالا كلذل اصوصخ

 ةنحشلا لاضر ل 0 ةنرلا انا لك قفا راللو نورعلا تنف .٠ ةنوكجلا كورلا

 «ةيريرملا كلت لثم ثودح منمل ةمزاللا تاو دو فرفع و ةياتخم ءايحا يف درتلاو

 غربسكيردرف يبونج لبطسا يف ائيتخم ناكبل لتاق ثوب اودجو ناسين 5 ينو
 ..عرجتيللبطسالا نم هوذخاو صاصرلاب تبروك نثيواجلا هامرف ىباف ملسي نا هيلا اوبلطف ؛

 كلل يي يي



 هلا «  ةدحتملا تابالولا خيرأت 8
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 اضيا لوب ىلع اوضبق كلذ دعبو ٠ ناتميثالا هادي تلعف ام ءازج ءامحلا و

 ةارمالاو ةثيبخلا ةرماوملا كلت: يف نيك رتشملا نم اددع اضيا اوكسماو ٠ مدعاو مكوحف

 دب*وملا نجسلاب مهيلع مكح مهزيغو اعيمج مهوت اماو اهتي يف نورمتءوملا عمتجا يتلا
 ناجرلا نيب ةريظن لق العق نلكنل هيهات + رشمب اةعتلا ترابأل ولا ترك دذإ

 تاغصلاو ةيلقعلا .بهاوملا نم هللا هابحب دقق .هرساب ملاعلا ىف. لب طقف اك ريم 1
 ةعدلاو فطالاو. ناتكلاو_ئيرطقلا:ءاك دلاو نداقلا تاكا 0 0-5 و

 دالبلا ترعش دقو. دحاو ضنش نفض عيتسي ال دق امةييضت[انالملا
 سيئرلا ىلع انزح دادحلا باوثا لكلا ىدتراو عيمجلا هاكبف ةراسخلا كلت ميظعي اهلك

 ىدص هرساب ملاعلا ددرو ريظنلا ميدعلا ةغبانلاو لداعلا مك احلاو رويغلا ينطولاو طيشنلا

 ةندمتملا كلامللا رثام نم ةيزعتلا لئالمر ةكنيمالا ةمالا ل تؤرلوتق ل

 ةردالو نم دلي ربش ةنيذم ىف نفدو.اتئاشيالاةلجل اكن ككطاربا نايا ولا
 ١ 2 هلا هنسنر ءازك او لإ لكل ١



 هل يناؤينو يي ةيناعرمر

 101 11 ا ا عا اا ا 610 ا 0 اا 3٠1٠ 3٠0 11 1 11 ا اع ع  لا ع جا ع ا اا ا م ا ع عا ل ا ا سس

 هدا ا لم

/ 

 ضؤرفملا ان نوسنوج وردنا فيلحت ىرج دحاو موب ناكنل سيئرلا عرصم دعب

 هلع انتلوراك ثرون ةبالو نم يلار ةدلب يف دلو ٠ ةدحنملا تانالولل اسيئربئحضاف

 هبيصن نكيملف اذبلو ايلعلا.سرادملا ىلا لوخدلا هل ختي ملف المبم اريقق ناكاو 4

 عرش كانهو لا ةنادم يف نطقو يسانت ىلا حزن 1854 ماعو ٠ ارفاو مولعلا نم

 ىلاةديدعبمانم يف باقتللهلها ام اهعيباني نم فرتغا ىتح فراعملا باستك ا يف دبتجي

 0000 11 يو كلام نع باوتلا ىلطنم ىف ارضي بيشتا ل
 َنَح اأن رك رم يف مادو هتوق ا لاصفنالا مواق 51 ار ةنسو ٠ خويشلا

 3 يبو ةيالولا كلت نا بع اك نك اك ةنس راد عبار ىفو* مانت

 هال ل فا فلو ةئاارلا ةيازنل هعيش رج نور. ىلا 147 ةنس ىلا 557 ظ

 ناكنل سيئرلا لتقم دعب
 كلذو يساسالا روتسدلا يف احالصا سرغنوكلا لخدا 18 ةنس طابش يفو .

 يش ءاح امو ٠ اتاعطاقمو ةدحتملا تاءالولا هاك م اناّن قاقرتسالا 0 حراما

 هتريتعاو حالصالا ىلع ةيالو 77 يف ةيعيرشتلا سلاجملا تفداص ىتح لوالا نوناك



 0 + « ةدحتملا تايالولا خبرات 00 د
 ااا ااا ااا ذ73116#1 0100 حا ع ع ع حج احح جه حا اح اح ا ااا

 رزا#

 لاجر-نِني امبم ازؤد تاغذ دقن داحت الأ ىلا ةيبونحلا تانالولا ةداعتسا ةلاتسم امأ

 ناكو *: جرب لش * ىلا 1 رطْقتي داك ىتح ير وبمحلاب رزحلا نم ةسائسلا

 ىلا ةاصفنملا تايالولا نم ةيالو ةيا عوجرل ةقيرط عضو دق 187 ماع: ناكتل سيئرلا

 تابالولا .روتسد ىلع ةظفاحملا: مسقلا نودءوي اهناكس زشع ناك اذا :كلذؤ.داحتالا

 ةكيوتملا رجلا تنايخا ل اكاوؤكتنفل ةعراتل عوكل ميتالول ن نوسشبؤ انتاناسو ذل

 داعم نه افيلوقعتبا_ ةيرعوكلا ناوي ةللذ وانك اه انايزول ات ا

 عوجرلا قيرط ليهست بحي هناب هفلس يار نوسنو> سيئرلا ى اتراو ٠ تابالولا
 كك 0 اوخدلا ىلاهسفن ضرع كلذبو اهلالداب غلاب نا نودب ةييونحلا تاءالولل

 : ]1 م

 نيذلا الخ عيمجلا الماش ناكف رايا 54 يف ماعلا وفعلا روشنم سيئرلا ربصاو
 هل نا ذئري انزم لع ضرفو + قلاختلا!تابثو ةمويب5 لك ةلماسللا للا

 ةئازقتلا وذ افآ> ةنحتملا :تاءالؤلا: ةموكحل :نصالخلالا نيم لسع نا رضا رذالا

 مسعر ,ال ةضير ع ميدعت 4 ةماح لوصحلا م 0-1 وفعلا مهلمي ا نيذدنأ

 ماع ىتح دايدزالب ةلخا تلظو ادج ةميظع تدياك ةيلغالا نويدلا نا 0

 ةيونسلا ةموكحتلا تاقفن تغابو ٠ ادهذ رالود نويلم ١5 يونسلا امظناف غلبو

 تنا نويدلا كلت كالهتسال تضرف يتلا بئارضلا نا ريغ ٠ رالود نويلم يتبامو فين
 سا>م زاجا 55 ماعو خيراتلا كلذ دنم صفانتت نويدلا تدخاف ةبوأطملا ةحتالاب

 00 0 يلحالا نيدلا ءافود لرعتت ودكتملا تانالولا 77 نأ ارا 9 ناونلا

 نوءوشب ىسنرفالا ثلاثلا نويلوبان روطاربمالا لخادت ةياهالا برحلا نوضغ يفو

 161 ءاعو ٠ ةيروطارم ءاشنا ىلع اع مت دعاسمل يسنرثا شيجب ب اهيلها 5 كيسكملا
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 4 نوم كامل مد ه4
 هع 0 250011010101011 عا 250000100000000 عع عال

 2 2 ف بحب 7 حات يواسمتلا ن 0 م

 هول دانا ءرجأ" لم دوج هيلاو كانليكلا ةيززورمتي' نييئرتنا ريغ- نيرواستنف 2
 001 ل كولا تالا : يركع أنبا ء:ايليكم دع

 ازا كيك 0 0 9 0 قرش 10 رثالا, ىلع. لزفاف

 مامأ كوخ 1 ناريزح 4 9 انيحس هوقاتساو هماع اوضق لافي ورازوكا

 - هيلع مكحلا رودص دعب لتقف صاضرلاب ايمر مادعالاب هيلع مكحف يفرع ساخيم

 برحدلاب ةدحتملا تايالولا كامهنا ةصرف منتغا يدلا ثلاثلا نويلوبان ىعسم طبحف ٠ مايا

 هيف هةيطاس طسو ديدحلا ملاعلا نم منعم رحل 0

 يدلا انوراو اى وو ميد كضتوملا يفربل || تالوبلا عطقنا هلملو عيباس ْ كد عبو

 تان الا 5 يكيتالنالا سونايق والا اعطاق ١8648 ةنس دليف رئسملا ةدم

 عرشم تال ةداعأب روغلا نم هءواحر عطقني م ١ 2 لما دليق ل مَع اانا

 هرم نيسمخ نسونيتق لا معو ديدحلاو ميدعلا نيملاعلا ى 1 ةور 0 يود نك يداسستا

 يف عرشو مزاللال املا ىلع لصح بصنلا ديدشو ءانعلا ليدَحا دست اريخاو ةياقلالا

 20 تزاتحانا 25 عدو ١ مكوه ماع كلو دا ءىطاش نم لمعلا ادتياف ةينأت كاش كم

 ليم ىتبامو | هل «ميظعلا قرشلا» )) 00 تيرك» ام تكلي لعن تناك سل

 مل دايف رتسملا نا ديب ٠ ميلا رعق يف صاغو كلسلا:تافا ديدجلا ملاعلا ىلا اهتيرط يفا

 ىودح ع ىلع رالود نيبالم 7 هقافنا معر يع حاجحتلا نم 1 وأ كم زرع رج

 ةياريع رينا را ردد تورك هيلا تاهل 8: يا زوص كو

 ايلادمب سرفنوكلا هاف اك دقو ٠ باعثالا دشا ىناع نا دعب ةرملا هذه ماتلا حاجنلاب دليف ٠

 7 2 ا



 ه١ 6 ةدحلا ةناياالولل خيرات رد

 1 11 1 ا ا 0 0 7777 7 ا 1 اا
0 

 ْولْغ تنثاو هتحدم ةندمتملا تامو 6 ل 56 ةديفملا هتمدخو هباعتال. اريدقت ةيمهذ

 هظايقي
 (زروترت) ةيكريمالا تاعطاقملا 8 طيطخ# :نويرفاوب ساو هدب يفعل

 ةنيعم تاحادم لولا, تنمسق: ييسسللم ارنا ليوخ ىلا ةعقاولا ةديططتلا تافلضاتلاةةيلار

 ريكا متو. برقا للا يف تلال ا دادع يفايلاخدا ءاجر دودحلا ابل تميقاو

 ا ية يك ادة طا جن لك نمز يف.مت لمعلا كلذ ند

 ةنس طابش يف هنا امك ٠ ةلقتسم ةعطاقم تراصو اكساربن نع تلصقنا دق عبرم ليم

 عبرم ليم فلا ١1 اهتحاسمو تلقنساو وكسكموين نع انوزيرا ةعطاقم تلصفنا اك

 انوكادنم ماسقا عدو ةاقتسم ةعطاقم وهاديا تدغ اهنيع ةنسلا نم راذا ثلاث يفو



 كنود وح ساكو وكن ه”1

 ةلثكتحنحَل 2010100 ةذككت للا يذاع ا 0 ع هع للا

 قع يقرشلا مبقلا نع 0 تاضفنا ١874 ةئس رايأ 56 يفو٠ نطنشاوو اكساربنو

 ةئسع راذا ةرغ يفو * ”عئزرم لمست فلا: ١45 ١ امتحاسمو ةلقتسم ةعطاقم تراصو وهادبأ

 تاخداو عبرم ليم فلا 07 ىلا يا نالا هيلع يه أم ىلا اون ةحاسم تصقنا ام

 ١874 ةنسزومت ”5 يفاريخاو نوثاثلاوةعباسلا ةيالولا يهوةدحتملا تايالولا فاصم ف

 نه عطق نم ةفلءوم.يهو عبرم ليم فلا “94 اهتحاسمو ةلقتسم ةعطاقم نميو تراص

 المزاد تيغادانلتو اقاوكلد

 تلذ لنق ءاماعلا ضعب زاك او «لكترالا ةعطاتر ةدعتلا :كارالولا تقانا يكل ءاعو

 0 ل وول ا هت ها كلا هاشم ىلا كتر كلا هم كصقأ اه ودار" كقر ةزيتقسم

 فيرا ا كلفااناونتللدلا ةينكلااذج ةيلولقا انو اكقراللا تر ىيقلا !ةعنلاب اوتانكالاوأو

 كايسالا ديصل نكامالا لضفا نم !هتطاوف ٠ اعئاش داقتعالا ناك امك 7 طاطا
 نفل ليتنا فنا رسال فورالاو وسيالا نيوتتتلا نجار ةلهتكما ىلر حاولا

 نتف انمااكلسالا ا يطل ةيسورلا ةلودلا ةدحتملا تابال اول دما ملاعلا“

 قغتنملا نوثلا نك 1 ا كر ا امكال نس 5 - فقع لد ىلع قفافناللا
 يس

 انفي

 ككولتما 1 تدازف 6-2 كر امتعفد رالود فلا يتنئامو ن بالم: ةعيس هيلع

 . فلا ٠5 اهناكس ددع دازو عبرم ليم فلا نيناعو ة ءانسمخ كلذب ةدحتلا تايالولا

5 

 نينو نب كطادلا يحتم 1117 يهاب هائلا نق نوتيتوج عبرت ةغبو

 هتلعف ام يه فالخلا ةطقنو داحتالا ىلا ةيبونجاات ايالولا عاجرا ببسب سرغنوكلا
 لمد ةاتحلا نم امرك اهو لالا يريلا نابأ ىرخالا تانالولا رن تاوالولا "كلك
3 0 3 2 

 1 يدل نالت ابل اح كدين عللا ناطمفلا اال رق ناك اتزلاة#“ الاجوو

 مظعم اما ٠ داحتالا ةرئاد نع حرخت مل ةيبونحلا تارالولاف هيلعو ايمسر هب فرنعت مل <



 ها”ما/ + « ةدحتملا تادالولا خيرات رك

 ض1 ماا اا ايا ااا ااا ا ا يا ها 41 ا اجمل

 الا عرش ريغو يمس ريغ لاضفنالا كلذ ناك ولو ةنا: هوياجاف نقر تتوكلا هان ءاضعا

 ءارخا بحي هناو داحت الا كلس نم امسفن تطّقسا دق هل ترهاجو هتلق ىلا تانالولا نا

 ةصالخ هذه اقياس تناك امك داحتتالا ىلا:تاءالؤلا:كلث عاجرا لبق 55 ١

 ْ كرلاع تيرهوكلا ند تاجفشلاو عازتلا تادتنم .

 هتارل اهفو داحتالا ىلا بونحلا تابالو داع يف ١875 ماع ادبف سيئرلا اما ش

 ذأ مدقت هع ايس عطا ويلا نعت :: وهو رانا 55 يفو٠ يصخشلا

 اي يف كلذ لثم لمقو انيلؤراك ثزون يف ةتقوم ةموكح اشناَو خا اروشتم

 « ةئملاب ةرشع» ةقيرط ىلع ناكتلن امز يف داحتالا ىلا تداع نكت مل ىنلا ةلضفنلا

 ذآ هتاذب ءيش:لك يرجي عرش لب دحلا كلذ: نع سيئرلا قي ملو ؛ :كهاي انك
 < اهل وجو الل ةمآلآ سلحتم “اكو قلظم مكاش هنئاك دق | اكلم نتزفتوكلا لك ل

 حئاتنت نم كلذ ناك و ةلضفنملا تادالولا نع ةيراحتلا تارداضملا تعنتما زومت ١4 ىف

 نع ىتح لرش الب ىفحت هب رخا وفع روشنم ردصاف لوليا 7 يف داع يذلانسّئرلا م

 ةدالو يسانت ةزوريص تديعا كلذ لالخ يفو-٠ ءامعزلا الخام فلاحتلا ىلع َنيظفاَحملا

 لوالا نوناك يف سرغنوكلا مأاتلا املف داحنالا كلس يف اهناكمىلاتديعا 1433 ةنسو

 فالخلا قاطن عسناو ٠ افينع اديدنت هلامعاب ددنو سيئرلا ةسايس اتأتب بحش 18157 ةنس

 ةيفيك رما هقتاع ىلع وه ذخاو اوغل سيئرلا لمع بسح سرغنوكلا نا ىتح نيقيرفلا نيب
 نيب ديدش يسايس كارعو ةفينع تانحاشم دعبو٠ داحتالا ىلا ةييونحلا تايالولا عاجرأ

 لجو 1 رح طنا جلا فلنا ”تاكلإلا تنل تمحي ا
 ىلع ةقداصملا ىلع ةزوك ملا تايالولا تمغراو نيئزلا ءاش ام ىلع سيلو نئزغنؤكلل
 ةدحتلا تايالولا يف قاقرتسالا ىلع ةيضاقلا يساسالا روتسدلا: ىلع رشع.ةثلاثلا ةفاضالا
 ذاو ٠ ةدحتملا تايالولا اياعر نم مهريغ - ىلا جونزلا ةعفارلا يهو رشع ةدبارلاو



 تا« نولي وكلا ةساهز هاشم ها”

 .. ةيلهالا برحلا ببسب اهيلع يتلا ةيبونجلا تايالولا نويد يفت ال ةموكحلا

 هن روفنلا عقو ىتح ايكو نيكولا وف تاعزانملاو تاشقانملا ران 57

 انا اكرم كلاس زد رلا! لع ةنجل روع وكشمفرىلا عا ديلا كلذ قاوعارزولا زينو

 لعف * هبصنم نم هعلخب ةييرحلا ريزو نوتناتس نودا ءيش دب ىسيرلا- لسرا طخ.« كش

 لاوحالاك لت لثميف ةيعرملا ةعيرشللةفلاخمو ادادبتساوسيئرلا نمالواطت كلذ سرغتوكلا

 0 للا ل للا يع قي نعش ة فانسلا تافالحتالا تذاكاو

 باونلا سلجم مظن راذا ثلاث ينف هيلعو لدابتملا ضغبلا امهنيي مكحتساو ل

 اا ل دل لا يطق فلان نايف لدم يتورع ةقيفيد ىركفت ةروص قاتلا

 © يف سلجملا كلذ ماما هتمكاحم تادتبا دقو٠ ةمكاحملل خويشلا سلجمل اهومدقو
 كف ع يكس نإ وا فلا نقرا رق نع ةبافتساو رانا 93 ىتج تلاط و راجأ

 0 نفر وتللني قوضرب ءاضعالا ينال نا يضنقي سيئرلا ىلع مكحي
 ءاعمج ةمالا راصبا تبجتاو دالبلا ءاحنا رئاس يف ميظع يود ةمكاحملا كلتل ناك دقو
 دحا ىوس هدض اوناك ءاضعالا يثلث نا يا دحاو توص ىوس نوسنوج سيئرلا ىلع

 ابعون نم ىلوالا يه يتلا ةمك احملا كلت ةجيتن ريص غورقب نوعقوتي ةمصاعلا نطنشاو ىلا

 مادو ٠ ةجيتنلا ىلع فوقولا ىلا اهتبلكب تقانو رمالل تمئها اهلك ابوروا نا ىتح

 نسيشرت قبلي اهرابتعالاو ماعلا نم هل نكي ملل عكلو.ضيبالا تيبلا يفاديقم ضي

 ا ل ل ارا نا ةسيس سس اظقبأو باع يس 0

 سيئرلا اورصانو بزحلا .كلذ نم ءاضعالا ةيقب دض اوتوص ناكليبرلا بح نمو

 وهو وياهوا نم ديو نيماينب هضوع ةسائرلا ىلوت ناك هبضنم نم سيئرلا طقس ولو
 ىلع بعشلا باون ىوعذ يف رظنلا ىلوت يدلا يضافلا اما ٠ خويشلا ساحم سيئر

 اكرتللا ةاضقزب سايل ريشا: سلولشت نو ماقيا زيف ةمحملا_تايالولا ونثر
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 هك تا رغ ةساار دج *ن ٠

 0_0 ا ا 3 ا ل اح اواو بوب و اخ 6 6 05 نا 06 احا حا مح ب نال او اننا يويو يور 11 13133 8 ا 1 اح ا ها 0 انت يي

 دريت عسأم ١١ لصفلا

 00 10 د ىلا 11د ةقنس نب تاارغ ضار

 2 ابى ةديكلا تايالولا ىلع رثع نماثلا سيئرلا تنارغ يلسوب دلو

 000 ا يملا عيرلاو اب الو ٠ 175 نان 717 يف وياهوا ةيالو نم تنزلب

 ١1 ماع ابيف هسورد ىبناو تنبوي تدبو يف ةيبرحلا ةدحتملا تايالولا ةسردم لخد

 كليسكملا برح يف ةرهش لانو ابيف ةددعتم بصانم يف بلقتو ةيدنجلا لخد مث نم

 لازامو 1855 ةنس سلندو 0 داع اهررمل ةميظعلا ةكريش نآاوع

 نيشدتو ١654 ةماعلا شيجلا ةدايق ىلوت نا ىلا رخا ىلا ب صنم نم يفتر يو ةرهش دادزي

 رمأم يف ةريطخ !اهلامعا ليصفت

 ةيديدحلا كيفساب ةكس ء ءابنا تنارغ سيئرلا دبع يف ترج يتلا ةمبملا رومالا لواو

 ىلعهيف لمعلا ر يسب نا لبن تولع ركع تضلتو ١ موه ماع ذنم هب رشوب عورشملا كلذف

 نيناكملا نيب ةفاسملاو طويندغوا ىلا اكساربنا نامموانم دتسي لوالا مسقلاف :ةلظنمة ارا

 دا لوا داب كيدي لارتس» يعاطو ابن يبرغلأ عت دايمدا 1

 قيرطلا كلتب لمعلا نم اوهتنا دقو ٠ اليم 88” امهنيب ةفاسملاو اينروفيلاك " يف وكسيسنرف

 ائاش الافتحا اهنيشدتب لفتحاو 1835 ةنس رايا رشاع يف ةميظعلا

 تابالولا روتسد ىلع تاحالصا تاخدا تنارغ سيئرلا بيصنتب لافتحالا لبقو

 ناكل "اب شا ل ةندعلا
 ا



 ه؟١ 6-1 هوبا تاكو 0-6 --

 ويح الا اذكلك 8 ةماعلا تان ل تان تال لال اق طاش ال اال

 ركام يلا ةيعر بولند انسة لس 6 ا

 ساسكت بون اغراذا + يفؤ +. ئيشنمب اون تاع ظابشالا" نفور
 ىلا تانالولا نك "تاون داع اريخلو داحنالا ىلا تداع ةيالو رخا نافل

 هيلع تقاك دمى اع ىرخنالا تانالولا رئاثن بلون عم كهواضوصا تنس 0
 ةموثملا عدلا ١

 ناب ىلع لمع وهو ددشتلا تايالولا بسبشل مشانلا اضيحلا تاس ا
 يف اهدبكت يتلا ةحدافلا رئاسخلا مغر ىلع بعشلا ومنل عيمجلا برط دقلو ةيمهالا نم

 انويلم 58 ىلا ةمسن فلا ع كلا ددع داز دقو ٠ ةيلهالا نرحلا

 تدادزا و ٠ ادج ظحاب هنا عم صقانتلاب اذخا ناك يلهالا َنيدلاو «٠ ةحش تلا "1

 ةيمهالا" ةفتاولا ةاغ ةبيونحلا تانالولا ىف نظقلا نا تح ىرتك ةدانز ةالالا 00

 ةيكر يمالا ناعوضصملا تراضو - 5 هقوس تدار ليث تزحلا كفل تناك كا

 | ق1 كاي لولا ددع ناكو ةرساو: ماعلا قاوس يف ةيزيثكنالا تاعونصلا محا

 نيالم ةثالث ةعومحم ابتخانمو اكسالاو وكلا ةعطاقم هيفاانب ةيظاقم رش

 ٌلايمآ ةفيواول ةنايب

 ةيالو باون دحا 5 سس تنارخب لا ا مالا ماع. يناثلا 0 يفو ٠

 نمزج فا زوتك دلاو كروبوت نم كيرف داتسألاو خورشلا سأجم يف وياهوا

 ةفرعمو املاوحا را كيمو د زيبا هر 2 بهذت 0 ةنحل ستسوشتاسم

  ةدحتملا تايالولا ىلا اهمض ريصي حبرلاو عفنلا اهيف اومسوت اذا ىتح كلذ علو ادا

 يلك ناك هسفن سيئرلاو يلاوخ نينس ةدع ذنم اكربم ةموكح ةيشرا كلتا تياقلاو

 اوداعو ةمهملا كلت يف ربشا ةثالث نوروك ذملا ةنجللا لاجر فرصف ٠ كلذ يف ةبغرلا

 ءامل فرحا لفات ىلع اعل ابتم 0 ةريزجلا كلت نع ةيضرملا رابخالاب .
- 



 06 5 1 د رت
 »2000000000 ااا عا عا اا 2000001010000[ ا عع ا علا

 تطقسف ةفينع ةمواقم ابمواقق باونلا سلجم

 ظ تاويناارتالا ايناطيرب ةموكح ةدحتملا تايالولا ةموكح ةبلاطم ةل اسم اما

 دعي ات رتنا دق نكفت ملف ءافلحلل ابتعنص يتلا تسلا > ةرظالا نرحلا لذاغ

 افلاخم 00 0 وينر يناوم يف تينب لوقلا مدقت امك جراوبلأ

 ١ يالا ريثهلا ضو اناطو ابق رتعم اننا نك تن ولو تح لولا ىرقحل

 000000 | دوالسلا ريغ ىودج ريغ لع كلو ةل انيملا كلخ ارتكنا ةدازو

 يف د00 ال وتلا ينل[ ررضلاب تنرسشو اهققوم جرح ارتاكنا ردا

 :طنشاو يف 1871 ةنس طاش 0 ل حر ىنسحلاب رمالا ةيوست

 نلت تاساتم دو - قيتلؤدلا نم .لك نع نيضوفم ةسمخ ةمصاعلا

 اهادعوم- نطنشاو ةفلاحمب فرعت ةفلاحم اومرباو ةلضعملا كلتل يضرم لح ىلا اولصتا

 ا ار ركل نيف إبق رح نيتلونلا ني دس ىتلا تاعزانملا لك نأ
 اذ سيكس 0 ماتلا اذه ىلعو ٠ ةيوسنلاب لك املا ضفتو ىرخالا لودلا نم

 ىلع ةدحتملا تابالولا ىوعد ىف رظنلا ناعما 18075 ةنس أارسوس لامعا نم افينج

 ا ل د يلا تانالرلا ةيرخل تقذف ةضاثل ىلع ىلوهلل كح ارثكلا

 رالود فلآ ةيامسمخو

 |0000 1 ىلح ١ ناك ةيدم يف لئاع قيرج 140٠ ماع ثدحو
 نسلا تعلدناف ةدشب ببت حبرلا تناكو نفوكا يد عراش يف الوارانلا تربظ لوالا

 نكن يآ لا رانلا دتمأ مل مث نم ل اديك راو ناوقللا تاعدوت مب تاصتلو 3و7

 ةينلا نارينلا امبهتلا لا  نكامالا اند كيل ل ١ دامر ىلا ايل مخ هيلا

  ماسقاب ترد ةردالا ةراضلا اما :ةدسن نيام تن 5 يوما راع ورجل 0

 000 يل را ا ايبا را د. نوع ولا



 خامسا . 01 ا تايالولا خب ,رأت 0-6

 11111 2 2 1111111 1 1 1 ا اذ ااا ااا ااا ااا

 اهيإ اي

 ب ام 0 ناك و ا

 امي

 لوالا ملاعلا يف تثدح يتثلا قئارحلا ىلا ةبسنلاب وغاكيش قيرح بسحبو 7 ٠
 »و

 ٠ ٠“ ةمظعلا ثيح نم ثلاثلاو سوهنلاب رارضالا:ثيح نم ىنانلاو ةيدالل رئاسخللا عا
0 

 راغ ضوخل كك فايشلا بازحالا 00 ءاتنالا تنارغ ةسائر ةدم تدراقو ْ

 لك و دالبلا ءاخنا يف ةفلتخملا بازحالل ناوعالاو راضنالا تثيناو ةيباختتالا ةكر

 سلو يرته هتاكم اويشرق هخيشرت اوياف نييئرلا سيئات اما ةيلاث ةره ت١

 ديار دايس اطاراملكا نكمل ناكلرلا بوح كا ستسوشناسم ,

 'رحلا ناكلبرلا بزح مهسفنا اوعدو لبقملا باختتالا يف زوفلا نم هنامزحل أوم



 دب« تنانرغ 2 0 نا 4

 ك5[ ا 2 لال اة ا اح جن 1. شتم اط سح حتذااط 0 ظظظ21111111010101 مانع عع ا لا 1 لا

 مرا رون نويرلا ةديرج «ىشنم يليرغ سروه ةسائرلل أوحشرو

 حشرم اودضع لب مهبزح نم ادحا اوحشري ملف طارقوميدلا بزح اما ٠ ةباينلل يروزم
 نرحللاضهانمامئادناك هنا عم همر ىلع حيشرتلا يليرغ لبق دقو ٠ رارحالا ناكليررلا

 "لك يف ةنانرلا هتالاقمو بدالا ملاع يف ةديعب ةربش هل تناك دقو٠ يطارقوميدلا
 يت رثعم لفي 3 00 ةيسايسلاو ةيعامتجالا عيضاوملا

 يالا د رز را سا ل نمو ةنس ١ ذئتقو هرمع ناك و ةرمل دخلا

 تنارغ باختتا نع ةجيتنلا تر فساف يسايسلاك رتعملا كلذ يف بازحالا لاجر تنحاطتو

 غارق ةفاحصلا ملاع يف دجواف رب باختتالا دعب تام يذلا يليرغ راحدناو

 عيمجلا هب رعش اميظع

 تغابو ٠ ةميسج ارارضا اهب تعقواف نطسوب ةنيدم يف رانلا تش ةليلف مايا دعبو
 تردقو ةيامنامث نارينلا اهتمهتلا يتلا تايانبلا ددعو انادف 56 ةقرتحملا نك امالا ةحانسم

 ا لا رداع يل سوفنلا يا درا ويوم رئاسخلا
 كودوم 0 نأب ليندوا رظ انلا 5 1 ركل ماو

 01 ات رتل جزاكم ىلا قعرولو تاطالك تريب ءنطارش لعاب ا
 رئيسا 78 ةبتكا ةموكحلا .تنفواف مهتلماعه نا ماكحلا ناكو ٠ كن

 من نمو ءانشلا لك نيقيزفلا نيبةتاشقانملا تمادو دونبلا: ميمواتف "الحلا ىلع ميهاغرال
 تطاتحاف هيفا ومصتعأو سدب افال ىعدي يناك ربو كلاسملا رسع نيصح ناكم ىلا اوحزن
 ناسين 11: يفو ٠ مهعاضخلا عطتستا مل اهنا ريغ 1670 ةنس ناكملا كلذ نفوووزسملا
 هل اني اا نع برن ةمرح يرن. لال

 م ادهولتقو ساموط روتك دلاو يبناك لارنجلا ىلع ورا امعز عم

 زاف هنا ريغ مهبارحب احارج هونخثا نا دعب صاصرلاب ملسل لا يضوفم دحا ماشتم رتسملا



 3 7 < ركل تارالولا خيرات 0

 مهنومري اوعرشو دونبلا /.. ةلحم لوح راصح قاطن دونجلا برض دُئدنع ٠ ةاجنلاب
 هناوعاو نسك اج مهسيئر مغرا مث نمو ناريزح ةرغ ىلا راصحلا كلذ مادو صاصرلاب

 يف اومدعاف ةيفرعلا ةمكحملا ماما مهومك احرو دونبلا ءامعز ىلع اوضيقف- ميلستلا ىلع

 لوالا نيرشت

 ابل بخت ذا دالبلا ىلا بارطضالا ديعي داك ثداح انايزول ةيالو يف 0 :

 نيفرفلا ند : عازنلا ماقو نيمسق ىلإ كلذ ببسُب بعشلا مسقتاو دحاو تقوب نامك اح
 11 يتلا مل وراد ىلا نسخ ا نا ةموكحلا تضرتلا

 تايالولا خيرات وري ملدالبلا يف يلام رسع ثدح كلذك و٠ هبصنم يف يعرشلا مكاحلا
 رثالا ىلع هعبتو ايفلداليف يف مهاك رشو كك ياج فرصم سلفاف هلثم ربخ ةدحتلا
 لاجر نا ريغ ٠ ديدش يلام قيض كلذ نع مجنف ٠ ندملا مظعم يف اهريغ تاسالفا

 رامدلاو روبتلا ةدهو نم دالبلا اوذقناور مالا اوك رادت مزحلا

 اك ريما لالقتسا ىلع ةنس ةيام رورمب لافتحالا ىلع نويك ريمالا مزع 1475 ماعو

 فالتخا ىلع اهتالصاحو دالبلا تاعونصم هيف تضرع ايمومع اضرعم ايفلداليف يف اوماقاف
 ةينايسالل ةجاح ىرت الو٠اهوحتو ةيكيناكيملاو ةيعاررلا تاودالاو ايسام 03 ١

 ا ل ايل تضرع ىلا نسا نحتلاو ةمخفلا ضرعملا تايانب رك ذ يف

 ىلا 1807 ةنس رايا ربش رشاع نم هباوبا ضرعملا حتتف دفو ٠ كلذ نع انينغت ضراعملاب

 رالود فلا ةيامسمخو انويله سرغنوكلا صصخق ابسفن ةنسلا نم يناثلا نيرشت رشا

 ضرعملا ءئشناف ةفاتخلا غلابلا نم ةعطاقمو ةيالو لك هب تعربت امع الضف ةياغلا كلثل

 مالا يف ةقيدح لجأ ربكأ يح دال يف ةريشلا تنومرف (كر) ةقيدح يف
 ربكاو ١ ٠ ماله جم ىشآوا 7 أبف لمعلا ا را تايآنب سا تديشولا

 ةعيراو ةيامعبرا اهضرعو امدق نينامثو فلا !ملوط ةيتسيئرلاب ةفورعملا ةيانبلا تايانبلا كلت



 ظ

 دي نساك ةسانر )اذ 0
 دهج333331:331380033 1 ماا حش ل 8 ا ا ا ح0 10 10906 0 10 م حل ا

 نينامثوةسمخوانويلماهئانب الكا تغابو(ركيا)انادف نيرشعةحاسم تاغشدقوامدق نوتسُو
 «راك ذتلا ةعاص» لوه لايرومام ةوعدملا يه ةيمهالا يف ةيناثلا ةيانبلاو ٠ رالود فلا

 تالغشو رولبلاو ديدحلاو يفامسلا رححلا نم تين « ةعانصلا د يرلغ نر

 . تايانب كانه تديشو ٠ را لل يو نيم امدق ١٠50و فلا 75 ةحاسم

 تفابو لامجلاو قنورلا يف يأ ابلك و اهريغو ةدحتملا تايالولا 0 35

 ةيمنجالا تاموكحلل ةددعتملا تايانملا ادع اذهتارالودلا نمفولالا فولا اهئانب فالك

 ةنسلاكلق نم رايا رشع يف ىرجنو ٠ هليصفت نود ماقلا قيضب امم ةيصوصخلا تايباو
 000 امآ ٠ لاثما ةردان ةلفح تناكف تنارغ سيئرلا بيصنتب لافتحالا

 .-ناك وخبرات كلذ ىتحملاعلا يف ميقا ضرعم لضفا هناضو رعملامجو هتايانب ةماخف يف

 فلا نيعبسو ا نيستا -5 فلا ةيامسمخلا نيب د حوارتي | ايمو هيلا نيلخادلا ددع

 نينامثو ةتسو فاللا 0 نسم ع ضرعملا اوراز نيذلا عومجم غلب دقو“ هيلا

 فلا نيتسو دحاوو افلا نيعبسُو نيبالم ةثالث غلب لوخدلا مسر عومجمو ٠ ةمسن فلا

 هسفن تنارغ سيئرلا ضرعملا باوبا دصوا يناثلا ننرشت رشاع يفو ٠ رالود

 5 7 برحيب دالبلا تطحا سارع ةسائر نم رخالا رطشلا يفو

 دع ١85١ ةنس ةدحتملا تانالولا عم ةلهاعم اودقع نوشسحوتملا ءالعويف ةيدنبلا

 توكأد يبونج يف : ريفا هك اينع مهتضاعاف اراربوين رهن يبونج ةعقاولا ةعقبلا نع اهل'
 وص يد امل ةنب يناثلا نوناك ةرغ يف ةمْلا كلت نع نولحرب مهنا ا 1١

 هك كول بلاى رزه اه كالب يحاوض يف بهذلا مجانم تفشنك | ةدملا كلت

 00 يل لاب ل كلو دولا ةققح ني هيما لق را

 دونبل منتغاف ٠ قيجس جف لك نم نائرلا ر ,فصالا وبالط اهيلا دراوت يتلا ةعقبلا كلت

 نمو و يحاوض يف اجاوفا اولاجو مهل ةنيعمل دودحلا اوربعو ةحناسلا ةصرغلا كلت



 هاا دك لل تايالولا خب 200

 1 اا ن1 خذ 1151 ]ا ع

 يناوسملاو لويخلا نوقرسيو تويبلا نوقرحيوم بديل هيلا لصتام نوبلسي اوم
 مهتعطاقم ىلا ةدوعلا ىلع مهمغرت نا ةموكحلا تمزتلاف ٠ مهنعتاممل ىدصتي نمب نوكتنيو
 لوب نتس مهميعز دونبلا ةدايق ايوب ناك كرك ١ نيلارنجلا ةدايقب اشيج تريسف

 0 نزور 0 لاج ْ ونصحت دقوف الا ةعيرالا نع ويري مهددعو

 نا امك ىلتق مهنم تائمرخف دونبلا ىلع اريخا ةرئادلا اهبف تراد ةددعتم عقاومب ناَيرفلا

 مهتعطاقم يف دونبلا رصحب رمالا ىبتناو مهلاجر نم تائم اورسخ اضيا نييك ريمالا

 05 ا

 يهون ةدحتملا تاءالولا دادع يف ود.ازالوك ةلتاتم تلد اه[ ةنس ل
 امنع تلضقنا مث ساسنك نم امسق 18083 ةنط يلح تلا دقو نو ةرالولا

 يف تاخد اهنال ةيوثملا ةياالولاب لفرعتاو ةيئالو لا تلوخت من ةلاتسم ةعطا 000
 ىلع ترم ةنس ةئم راك ذب نويك ريمالا اهيف لفتح ىتلا ةنسلا رع لن ىف 0
 يع ؟ةكلظاتم ةياث ىلا ايفدحو يللا يعنلا ةسق سنو 00

 (طقف) رالود نويلم
 لازتحلا ناكلسرلا برح حشرف ةسائرلا بصنمل حيشرتلا> 33 براق د

 . طارقوميدلا بزح امنيب ٠ ةباينلل كرويوين نم رايوه رتسبملاو ةسائرلل وباهوا نم سره
 فاطو ٠ ةباينل انايدنا نم سك ردنه ساموطو ةسائرلل كرويوين نم ندلت ليئرصم خا
 م وعل ادا ب راطاجملا و كليجلا ءاقلال ةداعلا بسح دالبلا يف بازحالا ءابعزا
 يحشرمل تاوصالا يواست نع باختتالا . ”فلطاف ةدوهملاةيضايسلا هل ل

 ”اتوص نوحبار مينا ناكلسرلا ىعقاف تالداخملاو تانحاشملا كلذ. تسبب تشاقف نيزحلا

 ىلع قامتالا متن اريخاو احرق عاوطو ةريثك روما كلانع ةتدرجفا جينر ا نعال
 طارقوميدلاو ةيتامث مهنم ناكليبرلا ددع ناكو سرغنوكلا ءاضعا نم نيمكحم رايتخاا
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 3 0 ا ا اطل اا نام نكح حاحا اعل اح تحت طا نهتم هناا مهتمه حنت ن ور ته 6ك هع ع حمه وه هع يم ع ل 00 0 0 هع ا طل ع او

 عومجم نا يا ادحاو اتوص ناكليرلا حب بر ةليوط تانحاشمو فينع لادج دعيو ةعبس

 تدمخو_ طارفوميدلل 184 دصض 5 تناك ناكلترلا احشرم ايلات يتلا تاوصالا

 00 اذكهو طقف نيمويب بيصنتلا موي لبق يا راذا رهش يناث يف تانحاشملا ةوذج

 ناكو" مالسب ةدحتملا تايالولا هتدهاش يسايس كارع مظعا رمو باختنالاب ناكلييرلا

 برح ىلا يضفت ةفينعلا تاشقانملاو نيبزحلا نيب لادجلا مادتحا نا نوشخي ءالقعلا

 ءانحشلا مويغ عاشقتناو ةلضعملا لحو ةمزالا حارفنال اورس دقو افازج امدلا اهيف ردبت ةيلها

 نشأ هلع دالانلا ةلماس 2 تدبلت يتلا

 "و هةيلا لصدملا

 -( 1441١ ةنسىلا 141 ةنس نم سياه ةسائر )

 نم ريوالد ةنيدم يف رشع عساتلا ةدحنلا ثادالولا نسير ماه رومرن 1

 ا حلا عمدا ناك و“ اري ةنس لوا نيرشت عبار يف وياهو أ ةيالو :

 ةينائويلا سردل عطقتا ةيمومعلا سرادملا يف هسورد متا نا دعبو ٠ ةيلهالا ب رحلا كراعم

 ماع ايف هسورد ىبناو نوسينك ةيلك لخد كلذه هبو كاورون ةيميداكا يف ةنيتاللاو ْ

 ةينوناقلا هسورد ىبنات اونس ثالث دعبو و ٠ ميلك هبارتا نع زانتمالا ةدابش الثا 4



 ن8 «  ةدحتملات ايالولا خيرات »
 ض0 ااا ااا يع عا ااا ايا اا ح ع ع ع هع ع ع ع ع ا اح ا

 0 5 سأل نو 5 . | 1 5 رس

 فضختتا نأى )| ةفلتخم ندم ىف يواعدلا وال وذ لو هأز كلذ دعيود رعت راه ةعماج يف

 تلا دقو تين دو هرب تالا يئس يل ل

 4 ' و و يف ده م اا رينج وجأم > ىل برحل يف د ةاحتالا ةظلتا لب ان ليعم نيف دهاسو لاونج روجلو شو للا يطتلا 0

 تاونست الث دعبو ١ سر غنوكلا يف 7-5 بختتا لاتعلا نادم يفد وهو

 )| كلتن نيد رم هناختنا كيعأو وناهوا ةبالولامك ع حبت |

 ريطخلا ةيروبمجلا

 6 ةسأكز سصنمد زأف مث نمو ةقظ
5_7 

0 

 موي ناك هنم عبارلا نال راذا سماخ يف تمت يتلا بيصنتلا ةلفح يف هباطخ يفو

 اهقوقحب عتمتتس ةيبونحلا تايالولا ناب دعوو اهياع ىشمتيس يتلا ةسايسلاب حرص دحا
 دالبلاو ةموكحلا حالف كلذب نال يلهالا نيدلا ءافوب متبيس هناو تايالولا رئاسب ةوسا

 دوعولا نم كلذ ريغ ىلا ةدحتملا تايالولا عوبر يف اطسبنم مالسلا طاسب لعجيس هناو

 نيع روك ذملا رهشلا نماث يفو ٠ يك ريمالا بعشلا هافرو ةداعسو ماعلا ريخلل ةلي الا

 كلذ ىلع اوف خويشلا سلجم قداصف ةيعرملا ةداعلا بسحب بصانملا يوذو ءارزولا

 نا
 تناك دقو لمعلا نع ةيديدحلا ككسلا لامع برضا 1410ل ماع فيصو

 ةنسلا كلت عيبر يفو ٠ نمز ذنم اهبانطا ةبراض تاك رشلا ءاردمو لامعلا نيب ءانحشلا

 راق اعدم لوعالاب كلذ لامحلا لئاق هت فهوتاننلا رحل تاك تضف

 دويل 0 برضا زومت ١1 يفو ٠ اهتيغب اهلين ند لوءوحلاو تاك رشلا

 اينيجرف تسو لامعا نم غربسنترامو روميطلب ةنيدم يف اوبل انتو لمعلا نع وياهوادنا
 | رق تنسو مك اننا رمآف هيف لاحلل مدقتل نم 9 رطل
 اولع نمريضلا نا ريغ وسفن ىف نيصتعملا لم اونو .و اورداي يكل ملا
 نتيحت الايع سنا نا سرك قرحلا سيكرلار ما-كدنع:» مهفق ومي اوتسثو دونجلا
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 ا ساه ةيمار اد ه4
 0 اا ١ 0 ن1 #71#3#آ#71#*#7#آ#آ5#1#ذ#1411#14#ذ1#ذ 1# 1 1 1 1 1 1 | 2011-1 عم عع دور حا

 رطعلا راق نيصتعملا لك ةلمعلا ناحيه دمخاف بارضالا لحم ىلا يم

 نجسو ةيلاع ءاضوض ب ٠١ ١ يف روميطاب يف تثدح دقو ٠ يقيم

 اوحرج ددعو ىعرص مهم ةعسن رق نيدلا ةلمعلا لمش أوقف دونحلا ناد ميظع

 تققوت ىتح عوبسا ضقني ملف ٠ ءاحنالا رئاس ىلا بارضالا دتما كلذ لالخ يفو

 تمدعو رهسلا قعب حئانلا تفاوت يبسسملاو نسدهلا يرن نيب .ككبلا مهأ تاروطق

 : 1-55 3 ليفلا ي [١ - ةونو لاغشالا .
 نةرصلا ددع 3 ةيراحتلا ا 1 و بالود فف وف لقنلا لئاسو

 000007 0 0 ةدأق اولوت اوال 0 ةنيدم يف

 ا د 7 00 ةنمتتلا ل ناانمو:تاودإلاة تيوس فو

 دودح تردا ا ريخاو -_ 1 ءامشأ هنوحشم ل أعن راطق جه 3 نحش ايا كلذ ِى

 تبنلو ىلتق صضخش ةباموم ن طقس نا دعب ن كل معلا ناروت تفقواو .اينافل

 ةنيدم شق كلذ لثم ثدحو : رالوذ قيفاأَم ةناالثلا نع فوط أمد ةيداملا ة هزاسحع

 ماد امضيا سيول تناس ةنيدم يفو ٠ غرستب يف اهنم لقا تناك ةراسخلا نا ريغ وغاكيش

 . لاسعلا ىلع نييرضملا ةمقن تلحف 0 ناس يف اما تاعاس عضب بشل

 : ازيحلا زهاطتو . ناشخالا 3 صو 34 ريمآ ىل || اثثدح نيرجابملا ري

 ارك مل عيتكلو ا روعي عرسك ايدناو لقزولو سيملوك و يت انستس ةنيدم ( يف اضيإ

 راد نلافكا ىلا لاطلا دلنف فالخلا يرش نيشلا حل ىف هناي 00 ار
 طاماو ماعلا رطاخلا هل يناحفلاث داحلا كلذ نا ريغ الق ناك امك يا بالود

 0000 ؤ ةنطاتلا ةيدنبلا يسربزن "ل انا عم نونا تيت ةنوالا كلل 9000 8

 ”ىلوالا اا جير امدح | م5٠ ءاع لن 0 ت6

 ١



 ه١ 0 ( ةدحتلا ١ تابالو تا 1

 اهكتكت يي 0ع ع لا

 ين ريك تالاسر"كعتنا كلذ: ثمبو < كرالكو نوي 0 2 5

 رعت دجل ةيك واللا ةموكحلاو قئاسلا كلن ءادوعع نيةلصتم يدر[ تاطتا ح0

 نم يبرغلا لامشلا يف اعقاو مبك الما نم امسق ةموكحلا تعاتبا 1894 ةنسو كيسكملا
 كلذ ىلع ةقداصملا اوبا ممامعز ضعب نا ريغ٠ ناغروا نم يقرشلا لامشلاو وهادبأ

 يا مهتداع يراج بسحب برحلا 7 ادتباو بارطضالا ءدب ناك كلذو عيبملا
 يماظنلا دنجلا نم ةريغص ةقرفب دروه لارنح لا يلع نجرف بيتا زيك اال 3

 دونحلا اولزاني ملف رخآ ىلا 0 نم نورفي اوناك فروج عيميعز ةداك دوتبلل لأ

 مهلزانيوا ميك ردي نا عطتسي ملف فيصلا لصف لك مهدراطي دروه يقبو ةيمسر ةعقومب
 ليي واللا ةدايع رجا ةتاق ميتدص كانهو اق 1 ناش ىلا اولضو فيرذلا ١

 اوزاف نوليلقو ىرسا نورخا قيتساو ىلتق نور 0 مهنم طقسو مبامش تقرر

 تاتثلاو قيرفتلا ئدبا أم تسعلو ىسربزت لايق تددنتف ةأحنلاب

 تاالماعملا 1 2 ل كددعلا ةنشتت ماعلا يارلا ءاتسا ١مالال ةنس لالخو

 رالودلا ناك ةدحتملا تايالولا يف تكص يتلا ىلوالا دوقنلل سايقملا نا ٠ كلذ نايبو
 لاحلا هادو ةصلاخلا ا عبرو ةحمق ١/١ هنزوو ةضفلا نم عونصلا#ي َِ 0

 اهتمتارالودلا تكصوتلا ةضفلا عمىرخا داوم جزم مغر ىلع 147 ماع ىلا كلذك

 هذلا نم عونصم زالود ايكردإلا 8 ضل نرلا فيضإ اشم قال

 يتم لالخ يفو٠ يبخذلا رالودلاو يضفلا رال ودلا سايقملا خيراتلا كلذ نم ىحضاف

 تاذ ؟وكصلا ةحئال نم يضعلا رالودلا | ايف طعسا يي زاحا لك امال“

 ' كتلا نم 8, ** هنزوو يبحهذلا رالودلا كلذب ىحضاف 5 لطباو ةيكريمالا

 ٠ ةدحتملا تانالولا دوعنل ل ديجرلا + انعملا

 ءادما مرتو 00 سرت وكلا زاجل 140/9 ةنس يناثلا نوناك يفو



 ا لد 0 ع 5

 1 100 0 0 العا يعاب 0 ١ 8073 ماع يناثلا نوناك نم
 «تاكوكسصم»ةملكب دارملانعنول استي سانلان اك ابارتقا ةضفال عوجرلا 5

 لك ناو عنم دق ناك ةيضف دوقنب نويدلا عفد نإ: وهدد نيتك ماده ىلع ماعلا يارلا جاهو

 الإ علا كلنا تناقورههذلا م ان نك قل

 ىلا لودعلاب را 5 ردص ١41/8 ةنس لئثاوا ىفو ٠ ةمالا باون .ناذا يف اهادص ىود

 كلذ عئد الو ربشلا و رالود ينوبلملا ع 0 0 ةيمك كصب يضفلا رالودلا

 ىحص هاذ هل ةددءوم شاك بلا يف هب را < الا ل ب هعقوي ا 1 يا ل نيل الر هلأ

 3 4 1 4 ب تس احلا ءارجالا يعرف :

 - كلوا ةدفاولا ءارفضلا ىبحخلا “10/8 ةنسب كضيص, سيلتلا تنابألو تا

 01 ربظف دالبلا خيرات يف هل ريظن ربخ وري مل اكنف

 نادك خا كيبيك عنف لالا اء اغنم تدعف بونحلا ندم رثكا و يبسسملا رهورلم

 0000 ردا ف نيوكتلا ميناوخا ةدعاس ف ركدت ةزيغ ةيلابخلا تايالولا

 ىلع بجي ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب نيب ةمربملا نطنشاو ةدهاعم بجومب هنأ مث 00
 ل إب عروب ايلا دليم نك ديلا ىف. ةيناتلا قوتحتبب فرتعت نا نيدالل 1:

 كيزنربوينو ايشوكس افونو كابك يف نوج وا جيلخ يا يف ديصلا مبل غوس قييكربمآلا ١"

 نادك كانك لاق ضراعم وا عنامم الب امل ةرواحملا رزجلاو درودا سنرب ةريزج

 اياعر اهدالب ىلا اهدروت يتلا كامسالا ىلع اهاضاقتت يثلا موسرلا نع ةدحنملا تاياالولا 3

 نيتموكحلا ندا ايلف نقال ين بيده تن1201 لوابتلا كلانعرع تناك و "000

 ةنيزخل عقدت. لك ريما ةطيركح :نناب او ازا :ةنيتم نسا نحو ازال فاح حر د يحلو
 فيض ىفو اهلباقي ام اهتم لنت ملو اهأ ! اتحنم تازايتما اقل لالا نم انعم انام ايناطيرب

 اكل ريك ةمالا ابل متبت ملف لمعلا ذزيح ل تايقافتالا كلت 5 ادالال ةئيع



 ه4 ع( ةكحتلا تايالولا خيرات 310

 0110 10 تا حا ا م ل حلات . ما "را اا. نن 3 كيككجاخ ب ع حا ع

 ”ةالبلا ف ةميلظع نبض تلدح ىناثل نيرشت يف هنا ريغ نيتموكحلا نيب الدانتم حبرلا

 تقلت دقو ارتلكنال ا يزل هب نك منير لراس تا

 دقو لاهذنالاو ةشهدلا طرفب مكحلا كلذ ابوروا تاموكح رئاسو اكر يما ةموكح

 دق يذلا الخلل امني الط عا الدع يكل 1 ءاوس غلبملا كلذ اك ريما تعفد

 نيحلا كلذ يف ابنع ىنغ يف يهبرح ىلا يدءوب

 قحىضمدق ناك و 187 ماع ةمصاعلا نطنشاو ىلا امل اريفس نيصلا ةموكح تلسراو
 نو رع ماس معلا ةموكحو ءامسلا نبا ةموكح نيب تمربا يتلا ةدهاعملا ىلع نيحلا كلذ
 اهريفس ىلا نيصلا تحوا دقو ىرعلا ةقيثو نيدالبلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا تناكو ةئس

 ةنسلا نم لوليا 58 يفو ٠ بكس ريما عم ةيدولا تاقالعلا ةدايزب هدبج ىعسينأ

 هفي مل باطخب هترضحب هافو ةدحتملا تايالولا سيئر ديدجلا ريفسلا لباق رك

 ١ كحسما ةنيلا كلل نم ناري زب ا يفو ٠ انو لود ىلثمف ردقا هنم نس ١

 طوخ ىلع تاراتمو تاطحم ةماقاب كلذ «| ىقرغلا لاشتنا» ةرئاد سرغن وكلا

 نك اما كارداو ةحالملا نفب ةرخ 9 سال قل صل وعلا تا ا 50007

 مهتذوح يف نوكتو ٠ مهتبرك جيرفتو نيموميملا ةدجنل اوردابي يكل رطخلا تاقواو
 ءاحف مهتفيظو ءاتايت لسع ىلعابق اوريض يكل كارطيرتلا 3 00

 ٠ لدعم غلب دقو“ د7 ف الص ندمتملا ملاعلا"رئاس ناسحتسإ لنص لما

 ةنس لك ةمسن فلا ىقرغلا لاشتتا ةرادا ةطساوب اقرغ توملا نم اوجن نيذلا

 لاق اع قيقدت رثك ايي ةنحتتلا تامالولا ناكبس نيوتن اصلا ىرج هاجر 0
 ذنم ايونس سفن نويلم نم رثك ا ةدايزي اسفن 78 و افلا 19هو انويلم 0٠ مهددع غلبق

 .ةيالو اناكس ابلقاو اناكس تابالولا عيمج رثك | كرويوين ةبالو تناك و ٠ ريخالا ءاصحالا

 1 ناكف افراج ةرجناهملا رايت ناك و اسفن 7785 اهناكس ددع زواجتي مل يتلا ادافن



 0 ماو هيمان و ا ه4

 ددع دازو ٠ كلامملا رئاس اهيلع سقو ايونس ةمسن فلا 5 هيرو حب ولا

 نيرشع ىلا ة هنيدم ةرشع عبرا نم ةمسن فلا ةياملا نخ مه دلع فون 0 ىتلا ندملا

 ىف ابيحر الحم ةيك ريمالا تارداصلا تدجو دقو احئار اهقوس ناك ةراحتلا كلذكو
 ةينجالا قاوسالا

 هت 0 ا ام عا اح ا عمم مم كا 11 هكا 0 ا للاب حال ننخ

 حشرف ٠ طارقوميدلاو ناكلببرلابازحالا مها ناك و ةسائرلل حيشرتلا تقو برقو

 لارنجلا ٠ ةنس ناريزح لئاوا يف وغاكيش يف دنع يذلا مهرمتءوم يف نولوال

 .رخالا بزحلا حشرو ةباينلل كرويوين نم رثرا رتسشو ةسائرال وياهوان م دليفراغ سميج

 كارعلا ماقو ةباينلل انايدنا نم شلكنا ميلوو ةسائرال كرويوين نم كوكناه لارنجلا

 تايالوال اسيئر دايفراغ بختتاو ناكليبرلا بزح زافف نييزحلا نيب مولعملا يسايسلا

 ةدختلا

 نوعسلاو يداحلا لصنلا

 ١8/86 ةنس ىلا 184١ ةنس نم رثراو دليفراغ ةسائر

 ةيالو نم جنروا ةيرق يف ةدحتملا تابالولل نورشعلا سين 1 رلا دليفراغ سميج دلو

 ديدش ناك ينلا هما ةيانعل كرت هتيلوفط ذنمو٠ ا 821 ماع يناثلا نيرشت 15 يف وياهوا

 نكلو ء ارقفلا نيحالفلا نم : نذرت رك ارا وكس ناكو اهب فغشلا



00 : 1 

 ا يكمل تايالولا تراث »

 انف 330 يي اة يب 0 م أ دوا ع يح و عا

 0 اا د داوم 2 حول وج د بح كورد جرعتع <27



 -« رئراو دليفراغ ةسائكر »خ ظ01

 ىقلتو ةوقو ةحص يقنلا ةيربلا ءاوه نم بستك اف طرفم ءاك ذو ةقئاف ةهابنب هتصخ ةيانعلا

 ازا يف ةيودبلا لامعالا يف هتوبص مايا فرص ٠ مولعلا *ىدابم ةيرقلا ةسردم يف
 ةيكيناكيملا تاال الا يفةقئاف ةفرعمل تناك ذا همادختسال نوعراستي نوحالقلا ناكو
 رهن يف ريست يتلا ةانقلا نفس ىدحا يف نابرو قئاسك لغتشا كلذ دعبو٠ ةيعارزلاو

 ااا 000 ا ريش ةموقل دلك رصلا نم رفع ةعبابلا غلب الو + وياعوأ
 زايتمالا ف رشعم 1854 ةنساهتداهش زرحاوزميلوةيلك لخد 185 4ةنسوءاريهةيلك لخد

 ناك هسفن تقولابو ماريه ةيلكل اسيئر مث اذاتسا الوا نيعتو وياهوا ىلا داع مث نمو

 تاك اتا ىتح هزكرم يف مادو نيتنس ةدم ةيالولا يعرتشم سلجم يف اوضع

 بستك | ىتح ةيدنجلا يف اليوط ثبل امو شيجلا ىلا مضناو هردافف ةيلهالا برحلا
 بعش هبختنا ةيدنجلا يف دعب وه امنيو لارنج ةبتر ىلا ىقتراو هتعاجشو هثلاسبب ة ةرهش

 ةسائر مضت هياختلا ب نا ىلا خويشلا سلجسم يف من باونلا سلجم يف اوضع هتيالو

 براغ ةريقحلا ةعرزملا يف *يشانلا ميتيلا دلولا كلذ منست انكهو ةيروبمجلا

 ظ ددءوسلاو دجملا تاورذ ىلعا ىلا غلبو هداهتجاو هدجب انسلاو دجملا

 ةضورفما نيميلا مسقاو 18١ ةئس راذا عبار يف اسيئر دليفراغ بيصنتب لفتحاو
 ةمالا انهو ةيراجتلاو ةيعانصلاو ةيعارزلا دالبلا ةلاح هيف طسب غيلب باطخب هاف مث نمو

 لئاسلا لك يف رظنلاب دعوو دكلاو دجلاب هتزاح يتلا رهابلا زوفلاو عيرسلا مدقتلاب
 ٠ ادي 6 ءافرو ةداعس ىلا دوعي اا يفدابتجالاو 5 نيحلا 0

 ا عم 2 ماريا 03 3 0 3008 5311 لح عبصو اي 7 ةنمالنلا 0

 ةعفنلاو ا سلا ياا يل لا ما تايالولا و اعد فاقيال
 ناسا سرغنوكلاىلاسيئرل لسا ذغلا يف وم نابنقلمالا نينصتب سيلا اهلا ىلا
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 اكدت ية 500 لاللا

 اا 0 د اال تراي كلذ ىلع ةقداصملا تمتف مهريغو ءارز 0 نم نيع ظ

 رطشنا يذلا 0 ( تزخ ءاضعا نم تاحئاتملا وش ديياظ ل با 0

 لوالاو نب رولوتس) مسأب رخآلاو سيدربفاه» مساب امهدحا بلت نيمسف ىلإ

 نا نولوقي اوناك يناثلا لاجر نا وه فالخلا هجوو ٠ هيرصانم نم سيئرلاو ىوقالا وه

 0 ””تانالولا كلت تاون ةفرعمب متنمت نا, بحب _تايالولا ياللا
 ىريام بسحب سيئرلا اهحنمي نا بجي فئاظولا كلت نا نيلئاق مهوض راع لوالا مسقلا.

 يف دعت ةفيظولا كلتو كرويوين .افرمل ماع ريدم نييعت هيلع فالخلا ماق أم محاو اقفاوم

 كلذ ىلع ضرتعاف نوست ربر ميلو يضاقلا ابل سيئرلا نيعف ةيمهالا نم ىلوالا ةجردلا

 ملو اهبتيالو ىلا اداعو سلجملا ةي وضع نم ايفعتسا امبنا ىتح كروبوين ةيالو ابئان نييعتلا
 و لا ةرئاد تعستاو لادجلا سيطو يمحو امهباختنا ةداعا يف احلفي.
 يشالتلاو لالخنالا ةدهو ىلا روهتلا نم هيلع يشخ ىتح هناذ ىلع قشنملا ناكلسرلا:

 ةطعلا لجال ناريزح روش يف سرغنوكلا دقع لالحنا دنع ةلاحلا تناك اذكه

 اباخديس يتلا زميلو ةياك ةرايز ىلع دليفراغ سيئرلا مزع ةليلق ماياب كلذ دعبو ةيفيصلا

 2 ,رملا هتارما عم مايا ةعضب ةيضمن ىلعو لبقملا فيرخلا يف اهحاحتتفا دنع هادلو .

 د يا ديوح 7 ةطحم لخد زومت ربش يناث حاص يفو سونابقوالا «ىطاش
 1 12 نوأ ةداب ىلا رالبتلا بك ربل باحصالا نم رفنو هرارس ناك ايوسصمالا

 ادد دق رترغ لوح نسلزاخ ىعتيا رداخ يناس نوتست اذإوا يزرجوين ةيالو يش

 [1 يقدس ىلوالاةمامرلا تقرخفهسدسمرايع هيلع قاطاومئارو نمسيئرلا ظ

 2 | ميثالا مرحملاو ضيبألا تيلا ىلإ هواش

 نع راو للف فلانلا وسن اهزامبا تلويتو تداحلا كللذل ءاممج ةمالا ترتكاف

 لمعلا يا للا تكلم واح رغرت دهر كبر نساب ني ما تحس



 0 دلع راع ةيساكر 3١) ه4

 هل اا 111 1 يي ةةييئمي 100 ااا ا اي مااا

 2 000010070 2 2 تاع ع رورو عدل

 نم وابا سدا ىف تمالك هولقن مهنا وه سيئرلا ةايح ءاقبتسا يف مهماماىقبت يذلا
 * حاومالا برعم نع 0 ل ل ا كلك ل

 راصف ةدودعم مايا ىوس مدي مل كلذ نا ريغ ةايحلا ىف لما قراب كانه ءابطالل حالف

 ١ امري اموت اهعيجتداذز» يشل

 000 د 1 6 اوم رم تصر كالا ةعاسلا قو
 ةاحف هتوق تلحنا ةيركسعلا هتربش دليفراغ زرحا اهيف يتلا اغوماكيش ةعقوم راكذتب

 ىولبلا 0 دقو ٠ ريخالا سفنلا ملسا ةدودعم قئاقد يفف ممسن دق همد ناكو

 هناش ةعفر يف كلذ دازف بيرغ تادثو بيجع .ربصب اموي نينامث ةدم ةحربملا م ال الأو

 ءايحالا تاومالا ةحئال ىلا همسا فيضاو هتايح ديجمو هرك ذ ديمحو

 ىحضاو كروبوين ةنيَدم يف ةئيعملا ئريميلا رثرا هبئان مسقا سيئرلا ةافو دغ يفو
 هيلا تدنسا يذلا عبارلا اللا وهو فصال ىلا ارح ىفكو ةدحتلا كادر لو

 ةراسرا ىف ةيطاعلا ف فاك 2 امتلقملا نييثوللا ميكو. * نشئرلا توق دق ةلرالإلا

 لوليأ 1 يف ويف كيل نفدم يف تنقدف وباهوا دنافيلك ىلا هتنج
 تنومرف ةيالو نم نئرفةدلب يف هيلا ةيروبمجلا ةسائر تضفا يذلا رثرا رتسشن دلو

 ةيلك يف جرخت يللا ١ ا نمر دلل وهو معتم لوالا نرش ل

 ملأ نمو تنومرف يف ةدم 000 0 دقو ٠ 1844 ماع ايداش 2-1 نوينوب د

 4 1 وةنبم كوأز ةسوزد ءابنا 3 956 ملع ىقاتيل كروي وين ةنيدلم ىلا * ار

 ةيالول ماعلا ركسعلا ءاويا روم أم نيعت ةيلهالا برحلا نوضغ ىفو ةعساو ةربش زرحاف

 نا دعبو ٠ 1 ريخ هتفيظو ءامعاب ءاقف ةيمهالا نم بناج ى 1 وهد كروبوت

 افرملا رظان نيعت امال ءاعو ٠ ةأماحملا نف ةأطاعم ىلا داع "اهرازوا برحلا تعضو



 ه8 بن« ٠ةلدحتملا .تايالول خيرات دك

 ذدتدختلتل ض2" اا ا ال 200000 ةدئتتنيمل

 ِ . دامق.. ١ مالم 0 نضر سك دو 1

 تضفا اريخاو رم امك ةدحتملا تايالولا سيئر بئان بختتنا مث نمو ةاماحملا ةنبم ىلا

 هلأ ةنماقرلا

 اهرارصا نم اريك ةعدل] ت0 مدقت دق ثيدحلا ملعلا ناكر 2

 تافاشتك | تربظو ٠ هتحارو هتعفنمل كلذ ناسنالا مدختساف اال ملعلا يوذن

 راصف تاللصاوملا 1 داعبالا برق يذلا نوفلتلا» يدنلا ابمها ةددعتم تاعرتخاو

 كلذ يفلضفلاو هاريهناك لايمالا نم تائم دعب ىلع هقيدص بطاخي نا ارداق ناسنالا

 كالذك ريو ناكف نمىارك ءاسط يوتا ماهارك ذاتسالل عارتخالا

 | 8101 ماع يزرجوين ةبالو نم كراب وانام ةنيدم نم نسدا ساموط هعرتخا فارغونوغلا

 هفصو نع ىنغت هنربشو

 اممادختسا ىرج دقو ةيئابربكلا وه رصعلا اذه يف مت عارتخا عفناو مها نا امبرو

 يواسنرفلا مارك فوسليفلا حضوا دق ليوط نمزب خيراتلا كلذ لبقو 1817٠ ةنس ةرانالل

 داجبا نم فوك ولباجيسورلا ملاعلا ن كمت تقولاكلذوحنوةراناللءابربكلالامعتسا ناكما

 هيلعينبباساساهل اوعضودقةيئابربكلا نف يف ريهشلا نسدااومدقت نيذلان اكفءابربكلا نم رون
 ٠ همايا يف تمدقت دقو صقن اهبوشي ال ةلماك دوجولا زيح ىلا ةيئابر كا رول

 تال الا ةراداو ةرانالل سيلن اسنالا اهمدختسا ىتح هفصو نع ملقلا زحعي اميرغ 17

 1 غو ييطتلاو ليفلاو فدلاو خبطلاك اضيا ةيتيبلا هتجاحل لب طقف ةيكيناكيلا

 ةييكلاو لايغالا ىوك مامتاب ةدحتملا تايالولا خيرات نم ريخالا رطشلا ا
 ا ينئذلانلك دار ىوحل فورعملا يقرشلا ربنلا رسج اهنم 52 قيل ام مهاو ةيمومعلا

 امدقه 985 هلوط هرساب ملاعلا يف رسج نقتاو مظعاو ربك | وهو كوول وو اف

 دلع ةطغاضلا اا نم هلمح لدعمو املق 5 2 ةمئاق نس ةحسفلاو



 ا 02 ٠

 نعسحح غ0 ااا اا ا 232223 22 2 222 2 2 2 2 2 2 ب

 واج لدن قرادو وعلا ةعرخ مهل يللا قذاملا سنبل“ نط

 000 ياك محلا تاظوح ني ذا ريخ ةقلعلا روسجلا عرتخم وه هلا ايو نو

 ةياهنلا ىتح ءانبلا فراش دقو“ ةتنطف :سؤرعو هقذح حاتن وه يذلا رسجلا كلذ مامتا 1

 ةطفو اقذعو امهف هيأ نود سيل وهو نابور نظنشاو هثيا

 نكت ٠ ل ا 9 :

 ةفيرعتلا.ةل اسم لوح ةثحابم تراذ دقو ٠ ةداغلا بسح هتاسلج يلاوي سرغتوكلا

 يف بعشلا ةبغر نكت ملو ٠ ةيويحلا لئاسملا نم كلذ ريغو ةراجنلا 0
 يفن رب داك بر ٠ هلجا يف حسفاول نودويو قياسلا سيئرلا نويدني اوأ اتناامو ةديدش رئرا

 ةنس لالخ يفو ٠ هفلخيس نم يف تا دخلا توف ىح ةنانرلا يسرك قرا

 0 يفد هنأ زمام ىلع ةداعلا بسح حيشرتلل ا ويتولا نوم اوعرم اش

 ساموط ةسائرلاةباينبو كرويوين نمدنافيلك رفورك طارقوميدلا بزح حشرم ةسائرلاب زاف
 اناا ل ا

 يفف ٠ ناقتالا دح اغلا 1 ماع نطنشاو داليم راكد لافتخلالا نزاكت دقات

 جروج اهررحمو اهينال ةمالا هتماقا يذلا كل لاثمتلا عنص نم ةلمعلا غرف ةنسلا كلت

 رالود فلا ةيامسمخو انويلم لاثمتلا كلذ فالكا تفابو ذالبلا ةمصاع يف نطنشاو
 ءارها نم ىلعاو امدق ن 0 « ةيئاردئاك ةبق نم ىلعا كلذو امدق هده هولعو

 رشع ةينامثلا نع ديزت * ءانلا ابك نك رمل :ةراحتتلا دقو امنق نيعبسو ةسمخب سبويش

 يفهنيشدت مت دقو“ 1 ا اهيلع ةشوقنم ايراك ذت ارجح ١ /.5 هيفو رجح فلأ

 ةناغاغلاب لالا ةمصاعلا ف ادويشمام وت مويلا كلذ ناكو ١885 ةنس طاش ١"

 9 ةمظعلاو ةيبالا
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 نوعسلاو يناثلا لصفنلا

! 5 
 ل ١148484 ةئس ىلا 1885 ةنس نم دتلقيلك ةسائر 1

 هدم اا 1 د و راذا 4 يف ديدجلا سيئرلا بيصنت مت

 دناقيلك دلو ٠ دئلفي دئافيلك رفورك ءاقتراو مدقت عراضي لجاع ءاقنراو عيرس مدقت ريخ

 يف يزرجوين ةبالو نم لودلوك ةدلب يف ةدحتملا تايالولل نورشعلاو يناثلا سيئرلا
 ا ة وه يف لفتايف ناديا لع ١84٠ ةنسو ٠ ا 850 ةنس راذا 3

 لكن |8017 ماعو ٠ ةبجلا كلت تايميداكأو سرادم يف مولعلا ىقن دقو»٠ ىبرتو 5

 . دعبو ةاماحملا ةئبم ٠.. لواز | م6 ماعو قوقحلا يف هسوردىبناو كروبوين ةنيدمى لا ا

 اظفاحم بختتا 1841 ماعو“» يري ةعطاقمل يمومعلا يعدملل ادعاسم نيعت تاونس عبرأ

 . هتدم يبتنت نا لبقو كرويوين ةيالول امك اح بختتا ةيلاتلا ةنسلأ يفو ولفي ةنيدلل « ريم»

 مدقت امك يمومعلا باختتالاب زافو ةدحتلا تايالولا كرا هيزس لق نو
 مهنيع نيذلا“ 1 |كيال | زكلل لسرلانر قتلك يعل يلاتلا مويلا يو ب

 الع قداصفا + لغو يزف 1 رزو نم ةلتخم 061 أ

 95 رعم ميقأ هما ةسامر- نم لوالاو رئرا ةسانر نم ريخالا رولكلا يفو ٍإ

 يرده ولا تايالولا يف ميقا ضرعم مظعا وهو سنيلرواوين ةئيدم يف ريهشلا ظ

 ةنسلا 0 ىلا ١884 ةنس لوالا نو نم ماد دقو 5 |8175 ةئس



 ى ىو ا دوما ترا خيرات عش

 يلوالا دصعلا ناكو ٠ ايرواو ةلحتملا تايالولا نم فولالا هراوز 0 ٠ ةيلاتلا

 هيف اوعسوت من ةسييوتلا تانيالولا تالصاح ضارعتسا نمرتاا 0
 روهشمو فورعموه امم كلذ ريغو ةيكيناكيملا اهت الاو دالبلا تاعونصم لك اوضرعتساف

 نم مهبولق يف ناك ام ةلاذاو بونجلاو لامشلا ناكس يفاصت ضرعملا كلذ عفانم مهاو
 ةميدقلا نئاغضلا

 لئاسملاف ٠ ركذلاب ريدج وه ام دنافيلك ةسائر نم ىلوالا ةنسلاىف ثدحب ملو

 ىلا نخل عونب همامتها نسيئرلا.. فرض دقو ٠ البق هيلع تناك ام ىلع :تصاد ةيمودعلا

 دانساب كلذو ةموكحلا رئاود يف(ةيركسعلا ةمدخلا نعابل ازيبمت )ةيكلملا ةمدخلا حالصأ

 الت افع همامأ كج وف : دوفنلا يود ءاصخاو ءاقدصا ولا سيلو ارقحتسم لا فئاظولا

 كلت اوفلا دق ايلعلا بصانملا .يف نيعبرتملا نال اليحتسم نوكي نا حالصالا داكو ىقترت
 ةرادح رع نع ولو مهئاثدصاو مهلاصخا فيظوت ةداع يا نيليملا نم تاسع ةداعلا

 ذقو ٠ داصرملاب هلنيفقاو يطارقوميدلاو يناكلب ىلا نيويغلا عرب نط ا قاقحتساو

 ةرادجو ةقانل مبيف نسل !م ىلا فئاظولا تخلل اه فدع ةحراح تاداقتنا نولوالا هدعتنأ

 مهاهتشم تسحب .ريسيل. بصنملا كلذل هوبختتتا .نيرذلايدابم: فلات هنا نيمعازلا
 م لايعلا نيب ثدح يذلا بغشلا وه 0 تار 7 قرح يلهأ ختان لوو

 نكي ملو ٠ ةلصاوتملا تاعاشملا لل ىلع ةلماحلا باسالا ليصفت 0 راو

 .ودبت يسم قالون ناتالي مف لامعلاو ء ءاينغالا ن نيت

 3 ١ مالا 37 2 1 ا امكال 0

 لك نيب ىلإ ا هذول نا عمركدب بنارضا ثدحي مل فالخلا كلذ ةيوست ذ لنمو
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 دمج عددج 202222222222222 2222 22 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 ا ا 7 7 ة 0

 ةلمعلا 7 ماا ا ربظو دو ودبلا كلت #1 لامعلا تاقبط

 رايت لمح كلذ لالخ يفواهدادعت نعاحفص برضن ةياحبارم سوست ءاوخار و
 مناصملا تمحدزاف ابوروانمةفاتخمكلاممونادلب نمةلمعلا نمافولاو تام فراجلا. ةرجاممل

 راض دا ةقتسز وما تمت نيني لاو ءالءوهكلاكتحايو ٠ اينوعش نم ةقرط لوا نم: لامعلاب
 1885 ماع لمعلا نآوا ناخ'ام دنعو٠ .تابارطضالاو بغاشملاب ةموكحلاو نيلهالا
 نك اما يف لمعلا نع بارضالا ادتبا ةلماعلا يديالا ىلا راقتفالا دشاب عناصملا تناكو

 ةمج-ءارارضا: بسس, انقف:«ئشال نع رقتسا بارضالا كلذ نا عمو دالبلا نم ةددعتم

 ٠ ا ءامد هسسسب تلطو ةرفاو بعاتمو

 نويوضوفلاو نويك ارتش الاف ٠. وغاكيش يف ثدح. ام الوه تابارطضالا دشاو

 ةيورو ةيسامح ابطخ نوقليو ة جم تاعامتجا نودقعي اوعرشو اهيف ةوق يوذ اوناك

 يف مخوابطخ كت نوحيصيو نوجضي قاوسالا يف اولاجو ءارمحلا قل اولمحو ظ

 رأيا عبار يفو ٠ ماظن لك و ةموكحلا ءادعا لجوالب مهسفنا نيربظم ةيمومعلا عراوشلا
 ىعدييذلا ناكملا يف ةشاطلا 3 7 ءايمغالا كاوا سرق نيف لوول عمتجا ١ 885 ةنس

 اورضح دق سيلوبلا لاجنر نم ةقرقباذاو مهتداع نسج تطخلا ءاقلأب 27

 ٠ نيقيرفلا نبي ةعقوم كانه تبشنف ٠ تاعامتجالا كلت نم دصقن اكملا كلذ ىلا

 تقزمو ترجنناف سيلوبلا لاجر ىلع ةرجفتم تارك و ةيتيمانيد فئاذق نورئاثلا ئمرف
 مهتارايع اوقلطا مهرودب سيلوبلا لاجر كلذك و ٠ نوريثك حرجو ابرأ مهنم اددع

 ةموكحلا تبقعتف ٠ ةنيكسلا ىلا اودلخا ليلق دعبو ىلتق ةدع مهنم اودراف نيرثاتلا ىلع
 ثودح عنمل ةطيحلا تذخاو نيرخا تعلقو ينم ةيمراهدمدعاو: جيتك األ قفار ظ

 ةنيدم يف كلذ لثم ىرج وغاكيش ةثداحل ئلاتلا مويلا يفو ٠ لئقتسملا يفك اذ لثم

 سوغتلا' يف ةروك ذم ةراسخ نودب نيبغاشملا لمش اوقرف ةنحشلا لاجو: نا ريغ ىك اولم



 هدد د( ةليجملا تانالو | خيرات » ا

 2ًؤ5590ك عا ا اس تكف 21111011110 ع لالا

 هل دعاقتلا متاروةنفيرعتلاةل 0 لوح ةديدع تاثحاَض 0 كلا يف تزادو

 تامولاميف ةسائرلا ىلوتبنمتل اسم هيف ١ 2 مهاو ةيلهإلا برحلا يف اوبراح ن :ييذلا

 ةعيرش اوزاجاف كلذ حرصي ال يساسالا نوناقلاف * لمعلا نع ادعقا وا هئانو سيئرلا

 0 ب رار سات لادانسا

 ةماغلا نركب علا لضحالت هتالطؤيتلا ةفأو نيعوةسك را ا
 اق ذك راما فاونلا لحما خويشلا سلجم نأ امب را يف

 ةعيرشلا كلت اوحاضاه قاوعلا ا وسأ ىلا ضعب لق بارطضاو شووشت ثدحيف' اهبل اسسئز

 0 مهتاجرد بيت رث ىلع ءارزولل ةفالخللا اواعجو+88١1” ةتس لالخ تنس ىرخأب

 داوق نم ةزيشلا يوذ حلم نوريثك ةنوألا كلت: لف تام دقو < ةلزاخ ةيسراتلا را
 رد فاح ال كنا يقلل يللا 2 لارنجلا ييياشساسلا را اا

 ةنيدم يف كراي,ديص ررفر يف نفدو ناكنل سيئرلا مت" ام الو ىتحس اك ريما يف هن لخعأ

 كروبوين

 بزح دّقعفةي 1 .تاونس عبرا ةدمل ةساأ رلا بيلا مع :رتلا تقو ناح كل لا

 درلا اوحشرو 1888 ماع ناريزخ 5 يف سنو | تناس ةنيدم يف ارمث ها

 دّيعف ناكلبرلا نرخ اماو* ةبانلل وباهوأ نم نمرا.نل او ةسانرلل ىلإ 0

 ةايوط تاققانم تماق كاتخو (ميهةنشلا م نارتزح ٠5 يف سا ا 5

 هوحشرف انايدنا نم نسراه نيماينب ىلع مهقافتا عقو اريخا حيشرتلل ةمج ا رعو
 اعاخيشاىرخا بازحا تحشروةسائرلاةباينلكرويوينةنيدمنمنترام ينفيلااوحشروةسائرأل
 ادشاو لبلاك ال اهون كفو نال ف مه ركذل بلع ىزئال

 38 هيحيشرمو ناكلسرلا بزح روق نع نستاد شلال ا

 ل كاجو ميزا لاصأ نسل ركركللو دلفللك سا ١



 تن« كافل وا نسراع ل ه6

 ودارولوك لوخد ذنمف ٠ ةيالو نيعبراو نيتنثا تايالولا تحضاف يك ريمالا داحتالا ىلا

 ىلا نولحتري ناكسلا عرشو ٠ ةدحاو اهيلا فاضي دعب مل اما ماع تابالولا دادع يف

 يهف ةديدجلا تايالولا اما ٠ ىمظعلا تاعطاقملا لك اورمعتساف يبرغلا لامشلاو برغلا

 ةيلامشلا انوكاد 00 ا م4 5 .يفو اعبرم اليم ”5١5 اهتحاسمو اتوكاد

 ةعبارلا ةيالولاو اغيرم اليم 7 م اناتنوم ةثلاثلا ةيالولاو ٠ ةيبونجلا انوك ادو

 ا 1 لا كلس يف ابلاخدا ررقت هذبف ٠ اعبرم اليم 4 500

 1 وبل لا نمر نيف الا اير اهداجتا مق مل نكلو كتلفيلك كح نعأوأ ىف

 تايالولا تارادا تحضاف ةعارزلا ةرازو اضيا دنلفيلك مكح رخاوا يف تئشناو

 ف كابو تدجوا|منالب ةعارزال ةمحدناوفةرادالا كلت انآ ننمتو ٠ ةينامن ةدحتملا

 يجارزلا دالبلا متع

١ ١1 
 الفصل  : كثلاأث 00-6 5

 لكى نسراط ا

 ترون ةدلب' يف ةدحتملا تادولوال نورشعلاو ثلاثلا سيئرلا نسراه نيمآينب دلو

 ريهاشم دحا نسراه اه توكس ناج نبا وهو 18 ةئس با ١ يف وباهوأ ةيالو نم دنأب

 دعبل تايالولا 3 هيرورمج ا دحأ نسراه يره 3 كيفح نحو وياهو لو

 يف ربتتم,لسلستلاف لالقتسالا روشنم يعقوم دحا نسراه نيماينب ديفح ديفحو نيفلاسلا



 هدا/ ىف 6 هللا اةياقدا ولا خيرأت 0
 ض2: 2:2 دعا ية ةذذكك حا ظ101000101010110101011011 عا ااا ااا ااا اللا

 56 لو نم 9 ظنت :: يللا ةيك ملا دالنلا يش ا - 5 00 -- رايدلا

 ه اود لن هنأ يأ دول ناتم نيمو رتل هوت ن. هسر هوص كت دقو نول 0 ا راتبا قا 00 0

 لقو* لمحلا يفو كيتا - هللعمدلا نم هيلع ضر معلا ام يضعيو ةسردملا لا باهذدلا

 ةعماحل دماتت كلذ دعبو « نيحالفلا ةيلك » مساب ةفورعملا ةيلكلا يف 9 نيتنس ةلم فرص

 ١ م6 ماع ناريرَح زبس ىف ١ مورد ىبنناو وياهوا 00 وأ ةنيدم ىف ىلوم

 نيزك لع نك كلذ ديو - ةعماحلا كلن نشتر توكس ناينروكسلا 0 ا

 تيك الرق فواعتلا تالاكو لقارد نوب انانيأ لا ست د
 ةبتر ل و د 2 تمل 5 نييداحتالا 8ع ةيدنحلا ىف 07 رخنا ةيلهالا بر

 اتاك نيعت اهرازوا عضنت نأ بر ا كلت ترا ٠ نيمو شي يف لو

 ةيالو 2 تدتما ةعساو ةربش زرحاو سيو انابدنا ةئدم 2 ايلعلا ةكعلا تارارقت

 يي أاوصع كختتا ا ملم١ ٠ ةيمو ا هاكلو لل امك 58 ١ ملال 8 بختنا نا ا ا انايدنا

 ةيروبمحلا ةساتر بصنم ىل يور ,خاو خويشلا س

 ير احا ميار ىف ةداعلا فول ام“ تشح فيدحلا نسسَوْلا يصمت ل

 ةيسايسلاهةطخ نع لحأ ملعي مل هنأ ءاسءورلا نم هريغ نع نسراه نتشي ولا زاتمبو 13 ١

 ةيمانسلا هيمأرم هيف نلعاو يبيصنتلا هياطخ ىلا ىبنح هيلا تسرعلا صخا نمالو ىنح ا

 ينظوم ءايسا سرفنوكلا ىلا لتمرا هبيصنت موي دغ يفو ٠ دالبلا ريخل هءارجا يوني امو

 ةيعرملا ةداعلا ىلع ايزج اهيلَع قداصف:ههريغو ءارزو نم ةموكحلا
 مدا ا لا ٠ ْ 1 ا

 اوك اد يهو كرمال داحتألا يف تنال سرني لاحد ات نسراق ةسانر تروتسأو ظ

 ىقىزخ 85+ ءاعو : -ةزيتواف وهادباو نطنشاوو اناتنومو ةيبونحلا انوك ادو ةنلاوسلا

 أانومام نيتسو نينثالا نع فون ف مهدنع غلبف | تانالولا ا سوكقن ءاصخحل



 0 000 د هرب

 ةيك رجا ةئرعا ةنمضتملا ي اير تزيحا ةنسلا كت 06 سوكفتنلا نم فصنو

 0 ' ىلا 5 ةحاح 2 ا د هيع رم 0 تحضأف

 0 لا يدءون 5 داك يذلا رمالااءنامرجو ةدحتملا تايالولا ن ا الو

 نيتاوبلا 0 تدفواف٠ + اعلا رتيش وأو 6 يبر كاك ريما ل خاس نين ةعقاولااو ةماص رزج بسس

 7 0 نيداليلا نعس تفذق ةلياه راصعا ا ِ رجلا مك ءام ىلا هلوطسأ

 مالسلا انيم نم ناهيرفلا ياو ةيبرحلا ته جدلا ىلع كلون يضعف رامدلاو ةكلبتلا

 ةدحتملا تابالولا بلطمل اينامرج تملسو ىنسحلاب رمالا يوسف

 للا يي جنا ةقابتلولا ني تيكحتسا نما ةيثعملا ىف ةينانلا ةلابلل اها

 نمرفنو يليش يلاهأ نم ضعبو نييك ريمالا ةراحبلا نم رش نيب تندح ةرجاشم بسب
 رامغ ناضوختو ءاسحلا ناقشتمت انتداكل ىتح نيدالبلا نيب جاجنلا دتشاو ةنحشلا لاجر
 0 نع ةراحللاضيوعت تَحآَو اع ةدحتملا تايالولل ةرودتعا ىايش : ٌُنأ ريغ كرولا

 | فرت ملا ىتلاناوواعي زج ةلاسم ثلاثلا لكشملاو .اهدالب يف مب 0 يتلا ةناهالاو
 نم اهددصب تائحاشملاو لادحلا مادو ءاسوءر ةنالث اهيلع بقاعت لب ن 0 ةسائر 00

 | نم ةريغصلا ةكلمملا كلت يف مكحلا ىلوتي ناك دقو 15٠ ٠ ةنس ىلا 5 ماع
 مهو 3 'ء ا يرق ثري يدعو «ةداللا سوناتا رزج

 اة روت تاو ىرسسلا 0 0 ا 0 5 1 رئازجلا
 !نولطي اك ريما ةمصاع نطنشاو ةنيدم ىلا اواسرا مث ٠ ةريغصلا ةيروهمجلا كلتل اسيئر

 © مات حايتراب بلطلا كلذ نطنشاو ةموكح تلباقف ةيكريمالا ةيروهمجلا ئلا مامضنالا



 مه 66 هج( ةنيتملا تايالولا خب دا 0! ريسدعمم

 01 وحج هه وحج 1 يه يح او 103 1 ا خذ خذذذذ1#1111ذ11#1 عما 90910 ا نا ال

 أءلاط 1 حرفا سعرا ناو ها ار

 تبتنا رمآلا "نق رظنلل ”ةصرف: سلحملا كلل نا لبق نكلو ابيلع ةقداصمل هيلا

 ا كيرا خويشلا سلحم نم" ةلهاعملا ترد دئاغيلك ليرلا يلا 0

 ةدم ءابتنا دعب 1854 ةنس يفو ٠ ةلاسملا يف رظنلا قيقدتو ثحبلا ةدايزلاذط روك ذملا

 امتاقعلم نم تراضو ةيحتملا تابالولا ىلا رئازحلا تلا د ان روك سيئرلا

 اضف نوصل او حروج بصينت راكد لافحالا يرخ ١11800 نايك يفو :

 رسب .اقئاش الامتكا ناكف ٠ كلذ قلع ةيس ةيام تره لت تماك و هجنملا تا ١

 رضق .نم اسف نسراه سيئرلا يلافتحالا بك وملا يف ىشم دقو ٠ هفصو عاريلا ىلع
 سدفلا 21 كرويويت ةنيدم يب لاو مرا كاتس ىلا ىررعس 0

 فياحت هيف ىرج يذلا ناكملا ىلا مث ياودورب عراش ىلع ةنبدملا يف ةميدقلا سأوب

 ب دم و يري سارا ايلالخ يف ىرج مايا ةثالث لافتحالا كلذ مادو نيميلا نطنشاو

 ديشنلا مظن يذلا 0 سا فاضا دقو ٠ لماش رورسو ميظع نأجربم مايا تناكو

 هدشنا ارود هيلع دازف نرطلا ةوشن هن' زه ةئس 51 يضم ذنم اك ريماب فورعملا ينطولا

 ْ ةسامح لكب روهمجلا
 هيلا طرحت تحد ل ةساترل دياتك رمد حيشرت ىرج اك ماع يف

 هاوسل ثدحي مل رما كلذو ىرخا لشفو ةرم بختتا نيفلاسلا نيحيشرتلا يفو ةثلاثلا

 ناكلبيرلا بزح حشرو ٠ ةسائرلا ةباينل نسنفيتس يلدا حشرتو ٠ دالبلا خيرات ُي
 بزحل باختتالا يف زوفلا ناكف ةباينال ديرولتيوه رتسلاو هل ل سيئرلا

 0006 كايحالا يدا ةعلطلا ليس انوحم ناك دليلك نال
 سرك دقو نيرثكألا ناحتساو ىضر دنع تاج اروما ىلوالا هتسانر مايا يف ىتا دقو
 لا ىلع ناك ينلا تالضعلا مهاو: مزحو طاشن لكب هتما ةمدخل هلقع ىوق لك



 | الا
 نٌوطنشاو جروج بيصنت راذ ذنب يونملا 3
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 ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا اا اا ا 08



 هل 1 ب ا للا تاي'الولا خيرات 2ك

 . 90 10000 3 ف ا 10 و يام واو اولا يونج نجل او كاش وهوولاب ردع ةنئج انيق 4 جب قا وة ب كفر و محل ان يعش 0: 2 0 اج 1230143 10.30 00 تاجا تو يكول حجاج قوص كن حا حج اح هع سك اا حامل تك

 ىرخالا لئاسملا نم اهريغو ةضفلا ةلاسمو ةبفيرعتلاب ةقلعتملا ىلنك ام ميلو ةحئال ابلحي نأ

 ظ ةمايلا

 .تفقوا ةيلام ةمزا دالملا تحاتجا ١85 ةنس ةيناثلا دا ةسائر ةيادب ىفو :

 0 نا طارطرميدلا عي ا لاغشالا ةكرح

 ةمزالا كللت جارفال قيرط رسيا نا اولاقو ةضفلا ةلاسب نامراش ةحئالو ىلنك ام

 دوقنلا نم. ايربش زالود نويل :فصتو,نيالم ةعيرا خلبم ةموكحلا ل 0
 اب عا يحل نيوفيودكلا دقت نا سييرلا بلطف: « اضل ايدك عفدتو ةيضفلا

 .ةديحولا ةنامضلا وهو ةنيزخلا يف ظوفحملا بهذلا ناك و ٠ ةنسلا كلت نم ب 1 يف ةداعلا

 قفوتب ملو جاجللا دتشاو ةيلبلا تدازف نويلم ةبام نم لقا ىلا صقانن دق قتفلا قترل

 ةمج رئاسخ دالبلا تدبكت دقو يناثلا نيرشتى ةح ةلضعملا كلت لح ىلا سرغنوكلا
 تاتويو فراضم قم ةيثاوملا تاسالفالا نع تايطانراتصاخال يدع 000 ا

 اهريغو ةيراجت

 را 13 ضف .ةيمايسلا نع حراخ ١85 ماع مدحت تايالولا يف ثدح ام مهاو

 دقو ٠هفصو ىف بابسالا نع انينغي كلذو ناهذالا ىف اقلاع هرك ذ لازي ال يذلا ريبشنا

 ا كلو اك ربا ناكل ا ورمل اراك فن :ضوحلل كلذ ركنا

 رالودنويلم نيعبرا وحن ةددعتملا هتايانيديبشت ىلع قفتاو اناقتاو ةمظع ةقباسلا ضراعملا

 اضن امد لك ورةليتولاب نويعلاو عئانصلاو تاعارتخالا عاونا رئاس هيف تضرعتسا دقو

 مما رئاس نمنينالمو افولا راوزلا هيلا تفلتخاو ٠ هك اردا وا هعانطصا ىلا ناسنالا لقع

 وغاكيش ضرعم يف ضرعتسا امل لاهذنالاو ةشهدلا فقوم عرشأ ملاعلا فقوو ضرالا

 .ضرعم يف نويروسلا كرتشاو فصاولا فصو قوفي امم سنافنلاو فحتلاو بئارغلا نم
 ةدادزانيجلا كلذذنمو سيك رسيدنفا ليلخةسائرب ايفر شاحمزم هيفاومافاف اًضياوغاكيش
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ْ 1 
 مدا دنلفبلك و نسراه ١ حض 0

 50 وجو رحم 1و و 1 1 اح 0 9 000 م مح هر يو ع يحل 1 احا 0 4-0 هذيك -تت5

 اك ريما ىلا ةيروسلا 000 ددع

 ةمانملا تاروت نوعنطصب نيذلا نيب ميظع بار ْضا ثدح م5 هع مداولو

 ةروث عمقل زوينلا ةيالو ىلا دنجلا نم ةقرف سيئرلا دفواف ٠ وغاكيش يف« راك ناملب»

 واخ ا 3 لع زوينلا مك اح جتحاف ٠ ةدحتملا تايالولا ديرب ىلع ةظفاحمللولامعلا

 سيئارلا لمع بوص ماعلإ يارلا نا ىلع داحلا داقتتالا ةنسلاب سيئرلا اوقلس نوريثك و
 ةموكحلا ةمارك ىلع هتظفاحملو قرخلا عاستا لبق رمالا هتك رادمل هتمه ىلع ىنثاو

 ديربلاو

 ةليوط ةدم ةيملسو ةيبح ارتلكنا ةلود عم ةدحتملا تايالولا تاقالع تناك دقلو
 ةدحتملاتايالولاعضت ملاهناىلع لدن ام رخا ىلا تقو نم ارتلكنانم ودبي ناك هنا ىلع
 تمغرا دنافيلك ةسائر يفف٠ ضرالا مما نيب اهتوقو اهتتاكم هقحتست يذلا ماقلايف

 نيب فالخلا مكحتسا نأ كلذو اهردق قح اهزدقتو اكريما بناج بهرتناىلع
 اليوزتف ببسباضيإ دنافيلك نامز يف ىرخا ةلضعم تندحو ٠ نرخ ىلإ ع1

 ىلع حلت ا كتل فاك ةوقت ”وينالا نبأ بخ. ىلا فالخلا يضفي داكو.

 مل ءايرخثك] ةمواغا ارتلكنا نكلو ةنديلكتالا نان كن ولينت ةولحلا ةيوق اوياكأتا
 يفو٠اضيا كلذ يف اهتبغر تربظا .ةدحتملا تايالولا نا مغر ىلع طق اهحاحلاب لات
 م و سيئر نم ينو ريسملا اك ريما ةيجراخ رظان بلط 1858 ةنس.

 اني يو خل ل وق و نيبو اهني نفلغلا ةيويق هتنركح رداع قا

 نع ةلتعلا كلج نفتتلك“ ايئرلا ىنبا دقو ٠ اقرنم ةعيرشب المع كلذ نع توكسلا
 مل ناك ناو نسحلا ركذلا هل ناخام ةردانلا ةعاحتشلاو ةيلقملا ةردقملاو ةيسايسلا ةكنحلا

 سرغنوكلائلاةلاسر اروفدفوا دقف ارخفدب هافكل رمالاكلذريغ هتسائر نام 7 ىفلعفيوول

 اليوزنف بناجب قحلا نا هلادب اذاف ادرفنم رمالا كلذ يف ثحبلا ىل تي نا هيلآ امال



 هع ةدحتملا تاءالولا خيرات _2-_-_

 علا ا ةةوييةة يي 00اا ااا _ اةذددختَت

 11111 تبادل نيمو سحيم :داسلف

 اوردابو ةبغملا ءوس زيلكنالا يشخف ٠. قاقشلا تابتسم ليزنو رمالا فالتت مل يف اذأ

 ئ هذه يف ركذلاب ريدج وه امو * مالثثالا نم ورنم ةعيرش تماس كلذبو ةيملسلا ةيوستتنل
 لجرك بطتعاو ةيسايسلا ةيمارمو ةبازحا ىسات يكريمألا بعتلا نأ وه ةلؤانلا

 اعلا نجيم دنع كاوا ازاهش ضو نتكرلا ساب ف فلل ال

 عطانس ةجحلا يوق ةميرك اياجسو بقاث وكفو بئاص يار اذ دنافيلك ناكو
 تدلتف ٠ اهريغو هتمصاع يف ةسايسلا لاجر عم قافولا ءامت ىلع نكي مل هنأ ريغ ”ناهربلا

 : ماهس نم هيلا هجو ام ىلع دز ٠ هتسائر مايا رخاوا يف ةسايسلا وج: يف بارطضاللا مويغ
 نويلم نوتسو ةثالث هردق يلود ضرق دمع ىلا هرارطضا داحلا داقتنالاو ريصقتلاو مالملا

 ةصنم وه ىلتعا املف ٠ ةسائرلا هيلوت لبق الصاح ناك يلاملا زجعلا كلذ نا عم رالود
 ردب فسخف هلومام قفو رجحت مل رومالا نا ريغ حتافلطبك ارهاز ايهاز ناك ةسائرلا

 ةنيدم يف هتلئاع عم نطقو ةسايسلا لزتعا هتساثر ةدم تبتتا امو ٠ هراخفو هئاهدزأ

 ' عيمجلا ةبحمو رابتعا عوضوم ناك و يزرجوين ةبالو نم نونسنرب
 ش تاباختتالا يف داتعملا نسلملا كرك رق دولا لوخدل نامزلا ناح دق تك

 نيعبزا ةدم ةسايسلا ا ناك بز ناك فقو + ةيرورجلاة 1

 دق ةدملا كلت لالخ يف ةمالا تناك و ٠ ةسائرلا دنلفيلك اهيف ىلوت يتلا ةدملا الخ ةنس

 يعانصلاو يراجتلاو يداملاو يبدالا مدقتلاو ءاقترالا ناديم يف هكا

 راص .يتلا ةيبرغلا تايالولا اميس رك ذت ةدايز تابالولا رئاس ناكس ددع دازو يعارزلاو

 ابيف نيتوصملا ددع دايدزاو اهناكس ةرفول ةيمومعلا تاباختتالا يف روك ذم ناش اب

 تناس ةنيدم يف ارمت ومها بزح دفع ١5 ةنس ناريزح رهش يفد

 ل ديس ا م



 2 داطلكو اا ه54

 ةسانرلا ةباينل يزرجوين نم ترابوه تراك حشرو 0

 أانيع ةنسلا نم زومت رن يف ماا ةنيدم يف هرمتءوم دقعف طارقوميدلا بزح اما

 - نيش رمل رم لكرو ةقنال عاش نه لوو رئراو ةسائرأل اكساربن نم نيارب كو حشرو
 اومسقنا طارقوميدلا نا ريغ هعالطا ةعسن و هتياردو هتماقتساب روهشم نياريو ىلنك ام يا

 رولا ساسبا ةكردملا نضرخي دعب ناكليرلا ثرح اسعرم كالذب ذاق, ملفنا ىلع
 ءاحنا يفةراجتلا قوس جارف نسحتت ةيمومعلا لاوحالا ت تا 020

 لاغشالاحاوريف تدازف كيدنولك يف بهذلا مجانم تفشتك | ةنوالا كلن 0 دالملا

 شيعلا ةعس يف ةدحتملا تايآلولا بعش معترف اروك ذم اعافترا كالمالا راعسا تعفتراو

 نمالا ةحوبحبو
 ١ الن .- ةمركجلا ْ ا ا لا ةسار عادا يف ةرهرشلا تل ظ ظ

 عامتجا ىلا روك ىعد مهارد لإ ةنيلع ةجاحلا نا ىارو ةسائرلا يننك 022-ك

 يلكتد ةفيرع عضو نع هئاحبا ترفساف ةديدج بئارض عضو يف ثحبلل ةداعلا قراخ

 يعو نينس رشع ةدم اب الومعم يقبو 457 يع رو ربش يف كلذو ءارجالا عضوم

 ةلودلا ةيلام ةديفم داوم ىلع ينوتحت ينك زا
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 نا ل

 2( اينايسا برح:)

 حيلخلا اخ اقإو يحب «ةييرغلا دنهلا» نيدنا تسو رئازج ربكا ىعنابوك ير

 نووءوني اوناك اهناكس نكلو ديعب نمزذنم اينابسا مكح تحت تناكو درو ةيالو نم

 امتعاط نع حورخلاو اينابسا ىلع ضاقتنالل صرفلا نونيحتيو مكحلا كلذ لاقنا تحن

 ىلا 1874 ةنس نم نويغاشيو نوريش اركشا ام يتاذلإ مكحلاو لالقتسالا قش !

 تناك يتلا اينابسا ةكلبم مسج نع خالسنالاو لالعتسالا نودشن مهو 1854 ةنس ظ

 ةرادالا ءوس نع الضف ةحدافلا بئارضلاب مباهاك ةلقثمو ديدح نم ديب مهيلع ةطغاض
 ىلا تلوحن ىتح لقالقلا ترثك ف بغاشملا تب هسجنت 180 ماعو ٠ ماكحالا لالتعاو
 اول 4 02 رزق نراك انلاو .٠ انابسا ةموكحو ابوك هيسش قي مدر ترو
 يلنك ام ةسائر ةيادب يف 1851 ماعو ةبعصلا رومالا نم مهامش قيرفت ادغ ىتح اركسع

 ىلا اهليم ءاعمج ةمالا تربظاو ةدحتملا تايالولا يف موقلا ثيدح ابوك ةلاسم تحضا

 ملع يعفار ةمدقم يف ناكو ٠ لالقتسالا وهو نوديري ام مهتلانا يف اهتبغرو نيرثاثلا

 تايالولا ىلا اوبلطف ٠ةقئاف ةيسايس ةردقموةيماس ةلزئموود لاجر اينابسا رين علخل ةروثلا .

 خررقلا ىيلعت رابعا 2 كلذ ىف نوم اوازءامو تركستان نال ولا
 * مهل تناك ناكر بمالا لؤمتم نم نوربتكو ٠ ةديدجلا ابوك ةموكحب اك ريما تفرتعاو

 ىرجم ناك ةبرحلا قاشع نم وهو هتمرب يك ريال ا ريعلاو ةديدع حلاصم ابوك يف



 5م ظ  «ةدجتملا تايلالولا خيرأت 0-

 تايالول ةماين دل حا ا ا يس هروعش

 امزالارمأ اوك ةريرح امرا قس

 يف ةروثلا عمقل لسراو سوبماك لارنجلإ فلخ يذلا رليو لارتجلا ةيربربو

 اعلا دالخا يف ءاجرلا ةيقب ىلع.تزبجاو اعاستا فالتخالا قرخ تداز 3

 ةيقارلا بوعشلا نيب ةفولاملا ةيندملا قرطلاب مهلماعي ناك ,سونماك لارتسلاف ىلا

 رشلا ىلا اعوزن.مهتداز يتلا ةيربربلا ةوسفلاو ةنوشخلا بكرم بك رف ريو لا 0

 مكحلا تحت اهتمرب ةريزجلا رليو لعجف ٠ 8 انهتةموكح رين ١
 عوجلا نم فولالاو تاثملاب نوكلهي اوناكف تاوامجعلا ةلماعم نيلهالا لماعو يفرعلا

 مهتدابا ىلادمع ارذعتم نييبوكلا عاضخا ىار املهناكف كلذ وحنو ةيربربلاو ةلماعملا ءوسو

 ةعونتم قرطب

 ننرغاص ةموكعلل نوملستسي اوداك و لالقتسالا:ىلا'نيغزانلا دعاوس تيك 00
 تلظت اك ريما ةموكح تماقف ةميلالا تاباذعلاو تاقيضلاو دئادشلا نم باتا

 اهينسب قفرلاو ةيناسنالا ةبجم ةجحب رمالا يف تلخادنو اهاباعرب ةفارلا اينابسا ةلود ىلا .

 امب موليد روينسلا همسأو نطنشاو يف اينابسا ريفس سحاف ٠ ةلخادملل رخا اباب دجت مل ذأ

 لل ل1 ديبالا ةلخادم نم ىلقعلا ءوس اهرذحي هتموكح ىلأ ثعبف ماس معلاةموكح هيونن

 اك ريما ةموكح تعلطاف يلنك ام سيئرلاب حدقف هتموكح ىلا هتلاسر يف ريفسلا فرطت
 تطقناو كلذ القلب اهياجلفالاخ اهَريفَس لع اينابما رم تسلطو ساكلا 11

 يقتل كلذ ىلع ثعابلا ناك و امه ةئين لالخ ىف نيتمرككلا نس ١

 كاننا ام يذلا ةدعتخا تايالولاو ابوك ذو ةفيرشب يقال يركس د ا
 1 اذه ويعم انراط تلك اواعتساو يسالتلا ىلا نينموكحلا سس 0

 امنا يرسل كا فام ناب ركنا ل اًنينع هلكلو تال ا



 ةيسالا يحسم

 0 نا رع 1- 5
- , 

 مهتمالم نع لدعي يدادبتسا مكح رين نم مهقاتعناو مهتيرخ لين ليبس يف نودهاجن

 ام مهل مت دقلو٠ نوغتسي ام مه اولانيل لاتقلا نيدايم ىلا ةبوقلا مهتراج رجل مهيعس يف
 ار ل ل ب م ملا كلبا سكت وام ان ةكيط اوربدو ا

 اناقه انيم ىلا «ةيدو ةرايز» ىف نم ةعرادلا و ١894 ةنس ىناثلا نر ف

 11 ةكرادلا كل تلق ةزشاملاو ةكسانلا ةغانشلا نيو يللا كلث نم لباس 30

 ” ال11 طلو را كاك جلف نانا ارطاخ دواي ياراعي نم كلف الرجم
 اهاصقا ىلا اهاصقا نم هلت دام ىتتح دالبلا يف ربخلا كلذ عاش امف ٠ ليللا فصتنم وخن
 رستم نئبكلا قربا: 00 يوم“ وكم

 اا ا يلد
 نر هدلاو اع رلا نم يطاق هفافخيعلا ينلاغ هعمو قلبك اهةىنيئرلا اما ا راد

 ةطرادلا ادم هجرت نسما تكس يكد ككرم دقو هله كش انا

 ترا لان ةعئادلا نأ نع ثخبلا زفساف نوسيمابس ميلو نتباكلا اره ةروك ملا

 . ةعبت ىقلت نم ىلع ريرقتلا يف اوحضوي لو حيترالا ىلع رعبلا :يف مقل عال اا
 3 ل اقبال لل نسل دلل تاع اردت انئاعا كلك كلذ.

 اخاد 0 ثدح راحفنا نم تفسن اهنا يا 0 هررق امل افلاخم اهريرقت 4

 انااا نب .فارشا طا يلب تو جابح يفا ككلل النع نكنيمالا فلا حاف - ٠
 : لقول ربا ةدقاابم ماقال 0

 لاس سرغنوكلا ىلا ةيصوصخ 0 يف سيئرلا لسراف :

 نتفلا نارين دامخال ةدحتلا تايالولا ةيرحبو ةيدنج مادختسا قح هلبوخت هنم ب طول

 ناسين 14 يفهتلاسر ىلع سرغنوكلا هباجاف ء ابوك ةريزجو ايناسسا ةموكح نبي ةحجّتللا



 59 5« ةدحتملا تابالولا خيرات »
 1 ا ا ا ا جو اب يتلا م ما ا 0 م ا تالا تا اج جا ا ا ل مت مكم < ارحم هاا تنوتم ة

 ٠ اهراجا يفو ا ايناسسا ةلود بيدات يف ةدحتملا تاءالولا ة ةيرحبو ةيدنج مدختسين ا هضوفو

 وعوش ريدت .يكل ابوك كرا بوجحو :ىلا:راشأو ابوك ةريزجن م أهدونج بحس ىلع

 اينابسا ةموكح نع اهخلس دعب اهسفن
 ف اكويما ”ريغسل رفسلا قاروا اينانسا ةمتوكح تطعا روكذملا رهشلا الأ ىف

 اهيلع برح ربش ةباثمب كلذو هتلود عم ةيسايسلا اهتاقالع ةعطاق ف رهو تملا

 ةيكريمالا ةمالل اروشنم تَصاَو راصحلاتحتابوك ىناوم نا ازوف ىلتكام سنا ١

 ' غلبم سرغنوكلا صضخ دقو - .ةيركسلا ةملخلل يدنج لآ 102 عر 0١
 داري ام ىلع قصلت ةيصوصخ ديرب عباوط اولمعو ٠ برحلا ةقفنل رالود نويلم نيسمخ
 عياوطلا كلت نم لخادلا ةميق تردقو برحلا تاقفنل ةيصوصخ ةببرض يهو هيف هلأسرا

 ضرق دقع اضيا سرغنوكلا ررقو ةاناسم رالود نويلم نيرشعو ةيامب ةموكحلا قودنصل
 ةنعتسم ريغ اك زيما نا مغر ىلعو ةياملاب ةثالث ةدئاغب رالود نويلم 5: هرذق لإ

 ضوخل دادعتسالا متا ىلعو حالسلا ا يدنج فلا ٠٠١ اهيدل عمتجا دعف لاتقل

 نونملا تارمغ

 ينامث تناك نيعوبسا ةدمبف ٠ ةعرسلا ةياغ يف تمتف ةيرحبلا تادادعتسالا اما

 رودص رظتنت يهو لاتقلا ناديم يف لوخدلل ةزهاجو ةبهالا ةمات ةيبرح ةنيفس نوناملو
 0 حو ع ءانبا ىلع نم + هد واو ٠ كلذ ايل رماوالا

 الا دما ةاركلوت ةةعيرم تناك برجلاك لن خيسرم ىلع دست ةاسان لذا

 * ةئيدم يف ساموط بماكو اغوماكيش يف دشتحت ذونجلا تناك امنيبق ٠ رودنلاو

 ناذالاو لوطسالا وحن ةبجتم مومعلا راصبا تناك ادرولف ةيالو نم لفنسك اج

 ةك م راض تنادقزكت 34 يل يتلا ىربكلا تاعرذلا تازك يوذ عامتسا ىلا ةيغاص

 الونسو هنري ل اوربل يك ريالا لولسال ىلا ة ةيجتم ملاعلا راصبا قيناك وب



 0 اينانسا نا 1 تا/٠

 ها ا ع ع 1 وا ال ا اا ا تل مناع أم انا لن تاتا تجتاح همام يع هت تح ع هس وه هش 6 حو

 يود 00 لاريمالا 0 ْ 0

 بوحلا نالعا ىلع ماا: ةرشع رمت ملف هتدم لطت مل راظتتالا كلذ نأ ىلع هتيمفدم اجر
 كرامملا خيرات 5 انهريظن ريخ نودي م ةعقوم يود ملاعلا عمس ىتح ٠

 تايالولا لوطسا نم يوسالا مسقلاب رخم يود حروج رودنموكلا ناف ٠ ٠ ةفلاسلا ظ

 شطبو تاعردم كس نم فلءوم وع ةييلعلا رئارج يف الينام انبم نال

 وجوتن وم لاريمالا ةدايقب ةعراد ة ةرسع عبرا نم فلع ءوملا يناسالا لوطسالاب 3

 هتدرو امدنع نيصلا دالب نم 5و كوه 3 اطبارم يود لوطسا ناك د 32 4

 5 هايم نم حرخب نلف ٠ هلذحب نإ ينابسالا لوطحالا 3 نأ نطنشاو نم رماوالا

 ناسين 5 يف علقاف ٠ ةدياحتملا كلامملا نس ةيعرملا دايحلا ةعبرشل اقطن 2 نر

 هدرا نوف جلخ ىلا خل ٠ ,نيلفلا ليخالا هنو العاج ينيملا رعبا نو 5



 هال ا -- يل "واوا !| ولا حبر 51 2-

 001110101111101 1 11 1 ل م ل ل بلا ا ايلا 0 مال

 مهرمخاو هلمع بحي ام يف نب فولو طابضال رماوالا ردصاو ةمجابملل هنفس دعا ةينيصلا

 20 7 ل ا ل ا 6-0 2 ا / : 8 1
 ا سوناقوالا عوق ىقرسلا 0 يف ةعئاو ردازح ةايس نيملغلا رزرحو

+ 

 نيدام ةينامثلاو ةعسسلا نيد حو 2 امناك ددع و-ةنس ةئامعب 3 اينانس ال ةعبأت تناك

 0 وك دل هيما فاعلا ىلإ نوعزتوو يافا ج كلا هاطو نوكشي ميلك و سفن

 زيدنأ تسو رزج

 هب نويك ريمالا رسو زهانلا: راصتنالا كلذ قي شاحدنالا قوم ملانلا فق

 ادئنذ حرح الو هنع ثدحف يود حج زوج هيغل يدلا ءارك الا امأ ٠ هنلع ديم هل اوور د

 ترظطظن دعلو . ناكمو رطق لك 0 اروبشم 4 ناتلو ةنك لكي اروذدتم سل

 اياسح ةيرحنلا اهتاوقل بسحت 5 راشعالا نيعب .ةدحتملا تادالولا ىلا ةندمنملا ممالا

 هكا
 املوطسا :ميطتت نع .اهتغاب ىتلا ةموملا راخالا كلل تنفقو تِماش اا 0

 راثلاب ذخالاو ع نوبلطي اوماقو انيظع اسلي ماعلا يالا حاقد 00
 قار تلي يجسبو هراصتااب رحاني الياس دليم يف يده روتي 07

 ينعا:الينام نم ليم فالا ةرشع دعب ىلعو برحلا حصرم ىلع لثمن ىرخا ةاسام تناك

 2110 يل اصف أل يدنج فلا ةرشني رفا ميلو لاخلا راش ل ابوك ةريزج يف

 و لاروت لارنحلا هتدايق 50 يذلا ايناس | شيج نصح يهو

 انناسا 528 هلوطسأب ا قبضم نوف نازح رصاح ناريزح لوا يفو:

 اروع لارعألا 16 اولا ةدوقعم تاعردم تس ىوس اهلوطسا نم قبب ملفا

 تق ا كويت || ةيناسسالا نفسلا ىلع اشتفم هلوطساب لوحي نيس

 . جورخلا عيطتنت ال ثيبارلاا لخاد اهرصح ىلع هباحصا عم لوف ئايشلل را



 7 ايناسسا ا ها؟

 001 و دل كر دل ةغراملا نا رز عيار يق نع ءزاللل قرات نم

 ىرسا ةعبسلا هءواقفرو نصبه عقودقو ٠ نيينابسالا ىلع جورخلا قيرط تدسف وغايتناس
 يك ر يمالا لوطسالاو افرملا لخاد اروصحم ينابسالا لوطسالا لظو ٠ نيينابسالا ديب

 : ظ ظ كل راج دام الاب كااقتاو
 ايل 0 لا تا تاركا ضاتام لعاب ويك ريمالا سعد"
 ظ ناريزح يك ادج ةنيصح نييناسسالات اماكحتسا 2 ناريرح 4 0 لاتقلا

 ' يناكلا اولتحي ملو ٠ ةنيدملا نم دحاو ليم وحن ةفاسم ىلا اوغاب نا ىلا نويك-ريمالا مدقت

 حيرجو ليتق نيب ايدنج ١14١ اورسخ نا دعب كلذو زومت رهش ثلاث ىتح ناوج ناسو
 ىلع فيني ام عمتجاو اهنورداغي نولهالا عرشف طوقسلا ريفشى اع وغايتناس تناكو

 فوفص اوقرتخاو ةعاس 48 ةفاسم ةنيدملا ن م اوسمو دالواو'ءاسنولاخر نم اغلا .نيرشعلا

 جارحالا يف اوقرفنو ناك ريمالا

 ةاجنلا يف ركفي عرف ةلاحم ال ةطقاس ةنيدملا نا اريفرس لاريمالا ققحت دقو: 03

 ضرع ىلاافرملانم جورخلا لواحو زومت ثلاثحابص نمرجفلاعواطدنعهب علقاف -هلوطسأب

 ةالاك شريت نالوطمالا .كيتشاو هل ىدصت -دقا ىك ريمالا لوطتمالا اذ رحبلا

 - عشقنا املف ٠ اينابسا لوطسا نم ةيقانلا ةيقبلا ىل 3 امازلا كوطرالا زاجل تيا
 نال ةراحبوا لوطسا اينابسال دعيم لو ٠ رثا نم نابسالا نفسل ري مل دورابلا نا

 ىفو ىرسا اوقيتسا وا ىلتق اوعقو نورخالاو رامدلا يدبا هب تمعل وا 5 هعاتبا لوالا ِ

 الو الي تناكف ةينراقكا يف نييك ريمالا ةراسج اما: اَريقْرس اووف 5 تا

 لاتقلا قرطب موصخلا نع الضف هرساب ملاعلا بحعاف ٠ طق ررشب مهلوطسا بصب 0
 ميلا كاكلرلا بدو ةوج قة

 ةرطيس تخت ابوك تحضاو برحلا تبتئا كلذبو رثأألا ىلع وغايتناس تمل كقاو

5 



 ماع 2 تبل الد لأ 2 ١

 0 مي لف دمالا زي ةرصتق 2 تناك دقو٠ ةدحتملا تاءالولا

 ءيشلك و ارئاد لاغشالا بالود ماد لب ائيش دالبلا ىلع رثءوت ملف رظتنلا فالخب اموي
 با ١؟ يفو٠ حلصلا ةدهاعم ماربا ىوس قبب ملو“ برحلا لبق يلع ناك امىلع يب

 ٠ يلاتلا لوالا 70 يف سراب يف تمرباف ةيئابنلا ةدهاعملا اما لوك يل عقو

 كلذك و ٠ةدحتلا تانالولاب:تحشاف وكيروتزوب اماوانوك تلتتساةنحإرللا ثلا

 نوناك يفو رالود نويلم ٠١ غلبم كلذ ءاقل ايناسال اك ريما تعفد دقو ٠ نيبلفلا رئازج
 اودجوو رطولا اهواها لان ابوك ةريزج ةينابسالا دونجلا تحراب 1855 ماع يناثلا :

 ١ يتاذلا مكحلاو لالقتسالا ينعا ةدوشنملا مهتناض

 تخقا نيخ 3:9 ةنسم نيتط اوك" ىلع امرظنس هيحتملا نايل )0

 ىدل ةدحتملا تايالولات :هرب كلذبو ٠ اهسفنز وءوش ةراذا تماتساو اهتموكحل اسيئر

 ١ رحال سيل اهرامغ ةضئاخ اننا برحلا ةيادب يف تناعا دا اهديعاوم قدصوأمتهأزن ىلع الملا

 نيك ونضملا ةرصنو نيمولظملا نع فيحلا عفر درجمل لب منغم
 . ٠ نوشحوتم ةربارب مهرثك | فصنو نييالم ةعبس نوفابي نييلفلا رزج ناكسو
 قيلاخملا ءالوه يف ةيانعلاب اهيلع يضقت ةيناسنالا تانجاولا نا ماس معلا 10

 ةماعزب اهيلع اوراث مهنا ريغ ٠ مهنيدمتو مهنوءوش ةيقرتو مهحالفو مهريخ هب ام لمعو
 لالتحا يف يك رجالا دعاس دق وهو نال انيغوا ىعدب ةفرعملا نم 'يش ىلع لجر

 ةروثلا عمقل نيبلفلا ىلايت دنج فلا نيتسو ةسمخ' ةدحتملا تايالولا تاسرا دقو اليئأم

 موقلا كئلوا يف ىرث ال يهو ةظها ابعد تقام. سيكو يزثلا الل»
 اع كرت تناكل الاومبتتنا راس ا

 نيبلفلا بعش ةبجلوتماو ىلع هاَع تعضو ينلا ةيلوءوسملا نا يلنك ام سيئرلا ىادو

 هوجو نم ابعش لاوحا يفاثحبت يكل 1845 ةنسب ةنجل ردنا ككل ىلا لسراف ,اف ةميظع

١ 

3 07 

1 
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 07 اني رح 6

 اا 200 اا اا

 ينأ : م 0 هيلع بحب ام يف ةر ,صن ىلع 0

 ةدئافلاب : ةعماحلا 1 ئمبر 0 لا زيسلا) ناك ىتلا ةنحللا كالي

 يذلا وباهوا نم تفان ميلو ياقلا ةسارر ماع ىرخا .ةنحل لسراف * ةاغتملا :

1 

 حتتفف اقئال انيترت اهروما بترو اهيف ةمظنم ةموكحاشناف ٠ نيبلفلل امكاح كلذ دبع نيعت

 يف يكترث رزجلا, تعرشف ةيسايسلاو ةيبهدملا ةيرحلا مهل قلطاو مهميدهتل سرادملا مهل

 : ٠ ٠٠< ليتعاطتناونارلها داديتس ادد ناريغلاومالثلا عل

 ا 0 رزق رس تش ملك اال ارناف ايناسلو اك يمال نيب فرحت انا
 اهناج تسهزو راششعالا نيعب اميلاتر ظن ةيسجالا بوعشلاو تلال و 2

 الضف ٠ ليزجلا حبرلا# بعشلا ىلع داع امنث ملاعلإ قلوسا باوبا !متراجت ماما مقل
 تاعارتخا هد 0 ختي اك در 2 هضرن تي ايت دالنلا نا

 0 ع همنا 0 ارخف اهتبسك او دالبلا ةربش يف تداز

 ميلو طارقوميذلا بح حشرف ةسائرلا نتا ةنيأويخلا تاباشآلا < ءاجنو

 تيتاو ذيل للاب ارا زال يذلا لنك ام نيينرلا ناكليرلا بزح حشرو نيارب

 2 40 6 و7 ٠ ةياينلل كرويويت نم تافزور رو ب
00 

 ٍ ْ لا ل يكاد ليج ع وتوع وكب دوتزوب ةلاتاي تناك

 ..ةمواقم مغر ىلعو ةيراجتلا ةيرحو ايسايس 02 لكاس قرا

 رئازجوو كيروتدوب كتنعو ءارحالا ةيعرم ةعب 00 كلذ أدع ركسلا راك

 تانالولا, نيتفحلم لآ راك

 هس ١ 2 د4 ه2 ه2 ا حج ةصصيسسسسس سس



 هالو ب © ةدحتلا تأ لولا خيرات جك

 د 72 ً 5103901310 0153 ا ا ا 3 اس 3 تا نحط 1 حاط 43321031020: 5030183 0001811513: 18 19 3 اش 84 سس

 نوعسل أو نسا ١ لصنلا

 ( 151 ةئس نسلو وردو ةسائر ىلا ةيناثلا يلنك ام ةسائر نم )-

 ٠ ةددعتم لك اشمب طاحم وهو ةيناثلا ةرملل ةسبائرلا مامر ينثك ام :ميلو ملثسا

 ع جالا هاو افراد يطع ناك هلهاك ىلع تيقلا" يتلا ةيلو ءوسْملاو

 ةمكحلاو ةدئار ةماقتسالا العاج طاشنو ةناما لكب هتفيظو ماهم رشاب دقو هلمع يوني ظ

 كا

 اهدجم جوا مظعا تغابو هافرلاو دغرلا ةحومحب يف تعئرو ةمالا تدعس همايا فو

 ةدحتملا تابالو | هراحت تغلف هريظن ريخ خيراتلا 0 مل ا ةراحتلا قوس حارو

 مالعا تقفخو تايالولا عوبرقوف مالسلا ميخو رالود 5 هليل غلبم ةدحاو ةنسلا .

 وعدب دالنلا هدول ماقو ا لفا دعسلا كلذ محن نا ريغ ناكم لك يف حاجنلا

 ما ضر نم ًاسرص.رخ ينلا ريبكلا ةمالا لَجر ىلع دادحلا بايثو داوسلا سبل ىلا اهيلهأ

 اا ع عل كاوا دا منال يوضوف ب لاا

 ماركا نم يقلف تايالول ءاحنا يف يلنك ام سيئرلا لاج 135٠٠ ةنسعيبر ينفف

 ةحنلا تالت كتم يفو ةةايفصولا لش قوش ام قاتل يل ا

 اوماق نيذلا نيصلا يف سرسك وبلا بيدات يف ابوروا لود عم ةدحتملا تايالولا تكرتشا

 ةفراشمب كانت رتشالا كلذ الذ انلكاو ٠ حاعنلا حبذ مهوحيذو نييك ر يمالاو نييبؤروالا ىلع
 2 ع
 م



 ا ىناثلا نلكام 0 ها/5

 1 ةيجراخلا رظان ياه ناج رتسملا

 0 ناكم يف سيئرلا فقو لوليا سداس يا يلاتلا مويلا يفو

 عومجلا تعرشو هيتفش يف فطللا ماستباو هل ةماعملا ةصنملا ىلع فقوف ديلا زبب ريهامجلا

 000 0 د دا رورابلا ركل تفاكو نييزلا كي نهي هدرغب لك و هيت وةنلمأ نزال

 ءازعالا هدالوا ىلا نونحلا بالا رظن درف لك هجو يف رظني ناك سيئرلا نال عيمجلا

 ةبوصعم ىنميلا هديباش سيئرلا نم برتقا ىتح ةيفيكلا هذه ىلع صخش ةبام وحن رمامو
 نيقاطب اذاو ىرسيلا ديلاب هحفاصيل ةدي دمو هل شبو هلاحل“سيئرلا ىئرف ةباصم اهناك
 ىلع رعش ناتصاصر هتباصاف ميركلا سيئرلا ىلع مينزلا كلذ امهقلطا نيلاوتم نيران

 هتوشغ نم قافتسا امدنعو ٠ هلوح نيدلا عرذأ ىلع ىمترا مث راودب هدسج امهقارتخا رثا

 «ررضب هوسمت ال»لاق ذا مرجملاب قفرلا بلطو هتارمال قوشلا رابظا هب قطن ام لوا ناك

 . ةيروهشملا ةيوضوفلا نامدلوك اما ذيملت وهو زوفل وزسن ويل وبف ميثللا كلذ مسا اما
 عيظفلا ثداحلا كلذل رثاتملا بعشلا دبي ابرا عيطقتلا نم احن داكلابو الاح هيلع ضيقف

 هآأدب تفرتقا ام 1 9 قيتساو

 1 ل وع يح وو |

 ليح تعابضو دقن دق موتحملا ءاضقلا اذا نع هتيفاعو هتمالس لجا نم هللا ىلا عرصت

 لا كلانا نتا نو حلا رج نم اثات لوطا اع يف هبحن ىضقف ءابطالا سطن ٠

 قراريحلا هدرتو تارزملا هل مست ءاعمج ةمالاو ىضمف هفتح هتدز اذ يمش دي هتلاتغا

 ةدودعم امايا ضرعتسا ثيح ةمصاعلا نطنشاو ىلا وافب نم يلنك ام نامثج تلقنو
 ابقساو ةماللا نزح نع اما ٠ ميكب » لالجلكب نفدو رباه دا ن 1



 وثيق 6« ةدحتلل تارا م 1

 0 لل لالا

 انو ءاراتتا ةادزت 5 هذه تراصو ٠ م 0 تاك 0 5

 اة متن نيارب ةوبن تادتيا 14٠١ ماع باختتالاب ناكليبرلا زاف امدنعو ٠ امويف
 - 7 امني 1 1 - --

 دالملا نم ةبجلت ىفر لا ناك رش هي رستاف م آلاو ءاينغالا زمأ نم نك :

 ترمع ما دالنلا تدرح لاوطدلا 22 ىوس مهعبل كعب ملف ةلحخم الامعا ابناحصا ىناو

 ش 20 ض ْ
 اوحضاو نوديري ام ىلع ءيش لك ءارجاو مهحلاصم جيورتل ايلعلا بصانملا باحصا اوشرو
 يف تماقو ةنيشملا ةلاحلا كلت نم ماعلا يارلا ءاتساف ريغصلا مهريبك نولك اي كمسلاك

 رومعملا يف اهات ثتوص مبوب ةحص دالبلا

 ةيوسنب كلذو اة د ل هرشاب, نك كلا, ريد ل

 لامعلا نم فلا 15١ برضا دقق ٠ اهباحصاو مجانملا ةلمغ نس مكحتسا يذلا |١١
 ومالا ىفالتف دالبلا يف ةميظع ةروث ىلا ىضفي داك ىتح بطخلا مقانتو انا 0

 ةماعلا 00 عامتجا ىلا ةعستلا مجانملا باحصاو لامعلا:ءامعز اعدو 0

 اددذلا 7 هد رو ةلاسملا روغرمسسو سرافلا ءاتشلا درب 2 محفلا ىلاةخاحلا نم دالبلا كقنأت

 لوو همزحو سيمر لا اك نك 0 ء الضف نوسوروالا بحعات هعاسنا لق

 ١ مع لمع ن اب يثرا نا» ندل يف سيتا دي ,ىح هتلاق اممو ايوروا دئارج هتحدنما

 « هت 0

 هيلع حرتقاو سرغنوكلا ىلا ةلاسر تلفزور لسرا ا: + ةئبس يناثلا نولاك يكول

 نيب ةفاسملا رصعت كلذبو 0 املاو وكيتالتالا نيسوابقوالا نيب لصت ةعرت منت

 ءيفارملا نيب ةفاسملا برقتو ليم ةيامسمخو فالا ةينامث وكسيسنرف ناسو كرويوين
 ةنس نيسمخ ذنم كلامم ةدع كلذب تثحب د١ لقو٠ ليم تقال ةضرا اننا م

 ليلا اقيحم مامتال اناظر اك نيب ةدهاعم تمربا +185٠ ةنس ىف هنا ىتح

 تو 1 *. : 0 3 و 3 0-3 5 2 3 5 - 0

 تلد انكلو ينفر سلا قئشايو دينك .لام سارب ةكرتش اسنرف يف تنلانو نيتك رتل
0 



 ديل د 0 1 ا ل هر

 اذكدكذل لاا اة 3 ا اس

1111101 11 1 101011 

 ءامتال رالود نويلم نيعبسو ةيام غلبم صصخ هنا امك ةانَقلِإ كلت يف هتلمع ام ءاقل رالود

 اماني ذرب يف ةروكذملا ةعرتلا رفح

 ] اناا ايملوذ ؟ ةموكح عم اك 0 دقو

 00 أمف ٠ ةرح ةلزوبمح تراصف صف. ايل دافتسا ترب ا اهنرك نع اماني 2

 لك هاذ دا تلاوق ةدحتملا تاراللولا كليذت' تفرتعا ىتح ابلالقتسا نالعأ ىلع مايا ةعبرا

 الا نر رك دبتو دثلو « ةعرتا رج ف لمعلاب ةراكاكلا ليس هش رحل تاق

 اههرثك اف ايوروا لود اماو ٠ اماني لالقتساب هفارتعا لجال تافزور سلا نا ةداحب

 هتيدمه ىتح نيدقتنم لا ةحض تنلايوم ميظعلا عورشملا كلذ راحنا سى اهتمغرل هلمعب رس

 تمربا يتلا ةدهاعملا بجومبو ٠ اهرما نم نوكينس امو ةعرتلا ىلا مومعلا راظنا تبجتوتو

 أضيوعت رالود نيبالم ةرسع اهدقنتو الالقتسا ةيناثلل ىلوالا 4 امانو كثيفا ل

 ! اهضرا نم هدخأت أاهع مل

 لتس تاالولا كالما نم ادنت ةحاتبملا كلتو لام ةرشغ ةعاضا ©

 0٠و اهلوا دنع امدق ؟١8 ابضرعو امدق نيعبرا وحن اهقمعو اليم نيسمخ وحن اهلوطو

 ا تقرغتسا دقو 15١4 ماع عيبر يف رذحلا يف رشوب دقو ٠ اهر'' دنغ

 ةفطنم ةعرتلا 00 فوسو ١91١5 ٠ ةنس اهيف لمعلا زحئيسو ٠ ةلماك ةنس دم كلذ

 ىو 0 ا 0 رخمتو ةدداحتم

 مرات دعب اذ امانة هعرت عورشمو ٠ هي نويلم ةيامث لان 9 كبي مانا

 1 ملاعلا تادامد ةراحت ىلع ميظع ريثات مل مو الا ل ]1 يف ةريبكلا

 0 ””نايزولا عابتبا ىلعأة لس ةئم تلمك ؟ ةنسو



 هما 6-2 0 حم 0
 هاا ةذكلل ةذكَف اة 5520

 دير اس م اع

 ىلع قفنا امع تقاف هئانب ةقفنو وغاكيش ضرعم اهلغش يتلا ةحاسملا فعض كنتو انادف

 تاعرتخالاوةايمجلانونفلاوةعانصلا يفهتاضورعماما رالود نييالم ةرشعوغاكيش ضرعم

 اهودهاش ىتلا بئارغلا نم نوثارلا بجع دقو ٠ عاريلا هفصو نع رصقب اممف كلذ ريغو

 هباوبا تحتف دقو رومعملا ءاحنا رئاس نم نوجرفتملا هما ينذلا ميظعلا ضرعملا كلذ يف

 هوراز نيذلا ددع غلبو ةنسلا كلت نم يناثلا نيرشت يف تدصواو 1604 ةنس عبر يف

 انويلم نيرشع

 انسلاو لمحف ٠ هدالبو ا حالفلاو ريخلا هب ام لمع ىلع انئاد تافزور 2-9 ظ

 ءالبف٠ ناك ايا مهقوقح مومعلا سخبو ةعيرشلاب ثبعلا ديري نم لك بيداتل «ةريبكلا .

 مهيدبأ ىلع بر ص -هن ال مهدبج هوموأقو هوتعم ءاينغالاو هنم ادسح ةيضغبم بولق كلذ

 .بيذاك ا هنع اوعاشاو هيلع مب رتمأق 0 هوزواجتي ال دح دنع مهفاقيا ىلع لمعو

 توعنلا نم كلذ ريع دانعلاو دادتسالاب هر وو نالطلس نك اس دق للا ام اقالتخاو ١

 امتمدقميفو مصعب ىعس و ؟ ةديعنلا ةربشلاو ع مئادلا تيصلا نم هلام هدقفت اننا اونظ يتلا

 تقيإهوتابف هلجاب حسفي ملروك ذملا روتانسلان ا هللعةليجلا ةراثاع ريشا 0 0

 هلع هك ين زي اس لع ءالتسا ىلا تلفزور داعو ٠ ةكرحلا كلن هعم
 ةحالا تاكرش ىلع ىواتدلا سكون لارنجلا يمومعلا يعدملا ةماقاو اذه

 5 اهباحصا | اك رشلا ةيقن بولو يف بعرلا عقول ابليب تيت 0 5 يلا

 ا ا د مدع < ةينأت ةسائرلل هحيشرت نود لوءوحلاو ا

 ىلع نيمع ا هدا 2 ةئس نار نزح ١ ١ ىف عاف ةنيدم

 نا ااوإلا بوع هيلع ب يذلا ريحا نه تاو ا ى» ةريكللا أصعلا»



 ار ةسائر 1 0 تذل

 050-03 ظل 2 ل 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222222222222222 2222 يبل

 37 ا ا هداَسح لك مغزو مهم ىلع ةسائرلل هحيبشرت مل
 ةفيرعتلا ةبج نم هباختنا مل اذا هلمع يوني امع تلفزور حصفا دقو٠ ةياينلل انايدنا نم

 3 كلذ ريغو راكتحالا تاكر شو

 ةنيدم ّ مهرمت او وادا يىرخ نفح سلا: كلك نم لاوس نفاس لذ

 دقفف باختتالا يف اولشفو ةسائرال نيترم نيارب رتسملا اوحشر دق اوناك و سيول تناس
 كرويويت نم رك راب نتلا يضاقلا اوحشر ةَرملا هذه يفف٠ ةوقلا نم هل ناك اما مهيرح

 بحاصو ةلئاط ةورث وذ وهو اضبا ا كلذ ضراعي ملف ةسائرنل
 تسو نم سفياد يرنه ةسائرلا ةباينل اوحشرو ٠ةمهملا ندملا رثك | يف دئارجلا نم ددع

 ناو حيشرتلابىلوالا ود هنا نيارب ىعداو ٠ هرمع نم نينامثلا يف خيش وهو اينيجرف

 ىلا مسقناو طارقوميدلا بزح نيب ةحض كلذل تماقف رمتءوملا كلذ يف ىرج ابعالت ٠

 مآ نيارب: ورصانمو رك رام حيشرتلا تشف ٠ رك راب نخالاو نيارب دضعب اههدتتا 0!
 يفي وذ ل لعد ا تافزورل اوتوص وا باختتالا نأ تبوصتلا نع اوعنتنل

 ةيبطاايرثك اب ةياكرلا تافزور

 00 اا ل وو ديس تاو ةعيزك لالخوف لوي ظ

 ةقئافةساح وذو ريطخ يسايسو ريدقبتاك و ريرحن ملاعوبف دحاو لجرب هعامتجا ردني أم َ

 لاب ءالكلا ريثك ماقتال ةبحمو دقحلا نم لاخ ريغو ريثاتلاو ضلال َ

 ىلا ليم هلو سابلا ديدش عراصم وهو ٠ هلاوقال نوحاتري مومعلاو ةملكلا ذفان م

 ادرفنم وبف فصولا روط قوفف هتدارا ةوقو هسفن ىلع هدامتعاو هتعاحش اما ٠ ن

 هيي ناك و ماعلا ريخلل هاوق سرك دقو 52 ٠

 َق 9 0 7 و ٠ ةيمومعلا عفانملاو ةعيرشلاب ةثباعلا يدبالا ىلع برمي ني

 هت تعاذاو هن ريش يملا لق ةديحملا هلاعفاو هولا و حتما + 0:



 م/م, 3 56 للحمل تابالولا خيرأت د

 اننِل روحا 100 ا ا ا اا كح اناددتدتتُتتتل ةدتننتل

 قرم م ايو اب جس ةلدال ةرملا ةيدابمو لترا لع يد
 ارانخا هنع اوعاذا داسحو نيمواقم: نم لخب مل ظحلا ءوسل هنأ ريغ سفنلا ةزعو تاَشلاَ

 اذهاَش كانو ارتسلا ةلارحلا نضحب ايس ةنم دوصتملا ىفملا ريغ حمال

 ةيصوصخ 0 تفور لسرا ١81١5 ةنس فيرخ لئاوا ىف ٠ كلذ ىلع اينايع اريغص

 2 ةعاق يف اوعمتجاو مهنم فلا وحن اهايلف 1 ةنيدم يف نيدلا ةمدخل

 كل لذ ردح نم ةلبج يف لدول ناك د"ةنإتللا اكلك نيرشعلاو نماثلا عراشلا
 17 ا ا حتتفا دقو ةماه ةر 3 عيضاوم ىف ابيطخ انيف تلافزور ءاقف عامتجالا

 00 0 1 سيرا فل هلل 0 -

 0 امك هنولو* وبو ا 2 ءالكلا نوذخاب مهنال وف امه يشب عم

 رف نسيب ةدروم دنئازعلا ترد ظنيت انته إتك

 ىوبلا ءاشو تءاش امك يشاوحلا اهيلع ةقلعمو تلفزور باطخ نم

 حور دالبلا يف تبد ىتح ةيناثلا هتسائر نم ىلوالا ةنسلا تلفزور ادتبا امو
 يف نيثئاعلاو نيشاشغلاو نيلاتحملا نوبقعتي اوعرشو مهتلفغ نم سانلا قافتساف حالصالا

 مهيدي ىلع برضلاو مهنم صاصتقالل مكاحملا ىلا مهنورجيو مهنومواقيو اداسف ضرالا

 يف لضفلاو القتسم ادلجم انءالمل ليبقلا اذه نم ىرج ام فصو يف بابسالا اندرا اذاو

 7 ءاينغالا ايابخ نع ماثللا هتطاماو تلفزور سيئرلا ايف دئاع كلذ
 تاكم لك يف لامعلاو ا اا تسلا مييعياشمو ةورثلا يوذ

 راهو ارضا انف يبتنت ارا دك ملعي هّلاو نيقيرفلا نيب ةبشان ةكرعملا لازن الو

 نا نوديرب مومعلاو ادقوتم لزي مل راجشلا م ارضا لع ليي ايم كلل 0 ا
 ءالقعلا ىشخيو ءاينغالاو راكتجالا تاك رج ما ةمركحللا مالا ا

 وذ ةايس نلف ويضتتو قببادأو دخلا ل |ك ان دالبلا يف ةميظع ةروثب رمالا يبتنب نا
 دي



 وو ةضاسز“ د1 ء ه4

 لاومالا يدشاحو ةورثلا

 ىلإ ةلزاتلا رمح ابعامس دبع اهرساي دالبلا تيرطضا: 5-15 ةنس ناسن 000 :

 0000 لل تسل رع ارطخ ثلا ةلسلا ةييدلا كلف : وكسيسترف نان كلج
 خيراتلا يف دري مل لازلز ببسب افصفص ابارخو ادامر تحضا برغلا ندم سورع يهو

 حابص نم ةسماخلا ةعاسلا دنع لازلزلا كلذ ثدحو ٠ ةيلامشلا اكريما ةراق يف هلثم ركذ

 الو٠ نيروعذم مهداقر نماوبهف ماين دعب سانلاوروك ذملا خيراتلا يف عقاولا ءاعبرالا موي
 كلذ كرتنف ةعاسلا كلت يف وكسيسنرف ناس ناكس ةلاح فصي نا ارداق عاريلا نظا

 لازي الو اليصنت ةرايسلادئارجلا هتلصف دق عجفملاثداحلا كلذ ناو اميس ءيراقلا روصتل

 0 بسلا

 رئاس يف اميرس ترشتتاو,ابوك يف ةروث ناكرب رجفنا 140 ةنس لالخ يفو
 اللب لسوتق ٠ اهريعتس دابخاو اهتقاش لاصتتابا نع. ةموكحلا تزججع دقو ةريزججلا )0

 ةكوش عممتو,رمالا يف لخادتت هتموكح عدي ناب تلفزور سيئرلا ىلا ابوك سد
 مالسلا تداعاو ةنتفلا ران تدمخا ةيركسع ةوق لسراو بنطلا سيئرلا ىبلف * نب 2

 هباصن ىل

 ريشمهوين ةيالو نم ثومستروب ةنيدم يف عمتجا ةنسلا كلت نم بأ مس ىلإ .

 ا كلت نك يراجلا نيتونلا نب حلصل دوني نيودتل نايابلاو يصور هش ١
 01 ا لآ ومع هلآ رح اةزور ل انوكتلا نابابلا هوا دما ىداكيملا للا

 ل الا عدو يذلا تافزور ةريرلا ةرعنل ةيلئوبتلودعلا ني

 لولا ٍسماخ يف ملسلا عا ع مهتمبم ثا قتلا متاف قالا ا نع ةميطظعلا

 مالسلا ع ءامدلا كنس بجح ذا تاكو لفرد ىيزلا: لضف ىلع اليلد تءاجف
 رم راحل نيتمالا نيب.



 هزه تع ( ةللختلا تاداولا خيرات 1

 مس عال 0و وي ا ما ال نا اخ 1111 ااا ا اال

 كلكسلا روجا ضيفخن ةختا,صخا ةديدع عئارش ٠ + نس لالخ سرظتوكلازاا دقو

 لك اشاموةيبطلا تاراقعلاوىولحلاوةمعطالا عاونا لك نايايقنلاماعطلاةعيرشوتيديدحلا

 تنفواف ةموكحلا ىلع نيبلفلا بعش راثو ٠ شغلا نم ةيلاخ منصت نا بجي كلذ '

 نيبك ريمالا نمو ةيامتس نيلهالا نم لبق دقو ٠ زاوثلا لس تددبو مبتدا 0

 ظ الجر رشع ةعبس

 ناكس نا كلذو دالبلا مالس دده ثداح ىرج ةنسلا كلت نم فيرخلا يفو ْ

 ةرجابملا رايت عافدنا نم مهاوكش ترثك و مهحايص الع يكيفيسابلا سونايقوالا طوطشش
 اهجالب ىلا نييتيصلاةرجابم رذحتةعيرش تن عضودق اك ريما تناك و مهتفار

 ةروك ذملاةعيرشلا مهامشت مل ءالءوهف نيينابايلانملينيينيصلان مسيل نالاىوكشلا نكلو
 رفاو املف +..ياواه نئازخ قيرط. نع تائملاو تارشعلااك ريسا ىلا بو 0

 بمشلا ةمايق مهيلع تماقف ةفيفط روجاب نولغتشيو نيينطولا نومحازي اوعرش مهديدع

 ,دملا كلت سلجم نسف ٠ 00 ناس يف اميس مهنم ىوكشلاب ةيلاع مهاوصا اوعفرو

 ”0 اف لم ذا ةيموبعلا سرادلا 1 لوخدلا نم نيينابايلا دالوا عنمنا ةعيرش

 ةيناثلا اءاعرل ىلوالا نمضت اهب نابايلاو اك ريبأ نيل هنأ ىلع *

 0ك: ىلع نايايلا ريفس حتحاف.٠ نيبكريمالل ىتلا قوقحلا سفن اهتايالو يف نينطاقلا

 2 ايس يف هنعشل ةر ءامجلا ةماعلا ةعب رشلا

 ىلع حتحاف 0 ام ءارج نم دالبلا ددبتب يذلا رطخلا تلظرود ىترلا 2.

 + نابايلاو اك ريما نيب يتتلا ةدهاعملل فلاخملا هلمع لجال وكسيسنرف ناس ةيداب سلجم
 دالوا ددع نا دجوف عقاولا ةقيقح ىرحتيل وكسيسنرف ناس ىلا ةيلخادلا ريزو لسراو

 سأجما 7 اقملا زد ةيمومعلا سرادلل ىلا 1 وضحلا نول نيذلا نيالا

 رويثلاو لبولاب تدان يتلا ءارفصلا دئارجلاو لاذعلا يسوبتم ءارغاب ةعيرشلا كلت نس



 26 اقر ور ةسانر )كت هم
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 ا ا اا ا ا ا ا 0 حطت ناحل

 ابل غوسم ال١ برح ىلا ةمالا رجت تداك و رومالا مئاظعو

 ةمصاعلا ةرايزل اهسرادم يريدمو 0 ناس ةنيدم ظفاحم يعد ءاتشلا و

 اوضوافتو اورضح أملف هيلع فاللخلا عقاولا 02 ةيحراخلا رظانو نسدارلا عم ةرياخملل

 ةموكحلا نا طرش ىلع ةعيرشلا كلت نوغلي مهناب نوريدملا ملس ةل اسما يف سيئرلا عم
 اكريماو اصوصخ ةييرغلا عاقصالا ىلا نيينابايلا نيرجاهملا ددع ضفخت لقالا ىلع وا عنمت

 ةصرفلا تناكف ةرجامملل ةديدج ةعيرش عضوب امتبمناك سرفنوكلا نا فدوصو ٠ امومع
 تديز دقف هيلعو نابايلا ةظاغا نودب مهملاطم ىلا ةيبرغلا تابالولا ناكس ةباجال ةحئاس

 نم عنمي نا ضوفم سيئرلا نا ٠ يهو ةيلاتلا ةرقفلا ةرجاملا ةعيرش ىلع
 دالملا ةعانص ىلع اررض مهلوخد ىف ىري نيذلا ةلمعلا ةدحتملا تابالولا ىلا لوخدلا

 دعت ملو ةلضعملا كلت تلحنا كلذبو نييروكلاو نيينابايلاب اجيردت عنملا كلذ رصح دفو

 ةلجتلا كاآلرلا ىلا ةاابملا قودضقي نيذلا ةلمغلل تاتروياساع ىطعت ناباثلا ل 0

 ااا ىلا فرداغو 5 ريما ةئلجف ان نانابلا تتوسل

 عماطم ووذ مهوةعاحشلاو قذحلا نم ميظع بناج ىلع اهبعشو ةميظع ةما نابايلا نا

 9 ىلع 0 رودي د تقف ي 0 -_ 0 مهوملو * ةيمعشا

 2 و ريمألا اوكاس اًذاَف نيبئيصلا مهسْنج ينبو 0 ع 00 ريمالا تاداغو ل
 الج أ وا الجاع اك ريما عقت قوقحلا يف اوواستو لاك 6 0 دا

 فايرالا ناكس حض ل ادا ورغ الق ٠ ٠ دعب ةلضعم امنم دفعا هر مل ةيسنج هلي 0١

 : > ءاسرال ١ كلت نزلا كت اعداد قفدت جاو

 000 ا ملا 51 اسرق ىف ىناتع ضرعم ع رشنا 15-1

 ةيزيلكنا نفس ضارعتسا كانه ىرجو ٠ زيلكنالا نم نيرجابم لواب نوت سميج رامعتسا



 ةهرما/ ظ ك0 0 دا | خيرات م

 007000111011 2 2 2 2 2 2 2 222 2 2 2 22221 2 2 222121221272122 212012172010000 ا ل ا الل

 كك ماو ةيك ::

 رمت ءوملاف ٠ غابلا ةنيدم يف يناثلا مالسلا رمتءوم داقعنا ١5١17 ةنس ثداوح مها نمو

 ةياغلاو سورلا ر صر ىناثلا الون روطار ل 0 قا 155 ماع امه دفع لوألا

 نس ءالسلا داحباو ةلود لكل ) حالسلا ةيمك كيدحت و ةيبرحلا تنادي ليلقت .هنم

 يناثلا رمت ءوملاو 9 نم اس ةقب رطب ةمل ىدلا تاق لتخخل 3 نم ثدحت أ ةيوسلاو) ملاعلا ممأ

 ا ٠ هيلا :نييودنم ةما نوسمخ تاسزا دقو ١6١ا/ ةنس ناريزح 2 يف دقع

 ثلوالا كرس ا عدل اياد ري هو يسورلا فوديام ويسوملا هتاساج

 5 ممالا كاس ةللاك 2 اهروص م ةيضق 6 رسكت 6 7 ربر فت نع ترفساق

 قوقحي قلعت اهايضخاو اهتلقو ةيقارلا تافوكحلا نماددع ارلع تفداش 300

 عضو ادقعنم دعب رمتءوملا ناك امنيبو ٠ ارحبو ارب اهضعب عم اهتاقالعو كلامملا تاجاوو

 دقو زك ةسجلا نمزوسلا يف غارلا ةنيدميف ليمحلا يماسلارصقلا ةيواز رجح

 ريهشلا ئكريمالا يرثملا ئسينرك-قردنا ءافطسو ةيضراب تسلا 0 د

 تعنتماف ادج ةاطولا ديدش دالبلا يف يلام رسع ثدح ةئسلا كلنا فيرخ يفو
 نم نويلم فصن وحن ىحضاو ٠ ةديهز تناك اذا الا ليواحتلا مق عفد "نع نع فراصملا

 نسحل هنا ريغلاغشالا بالود فتوو لاخنلا تءانف ف عيباسا ةثالث ةدم لمع نودب للا

 تعشقناف القعلا نم ةئفو سيئرلا اهافالت دقف دمالا ةابوط ةمزالا كلت نكت مل علاطلا
 يناثلا 0 يف ةعسلاو دغرلا ةحوبحب يف اوعنرو ميلامعا ىلا سانلا داعو اهتمامغ

 3 ةدحتملا تابالولا دادع يف اموهالك وا لاخدا مث 15 +7 ةنس

 ةلل اجب فرعت اهلا سب ةييوتجلا تايآآلولا حونت كو يدش لسا 101

 تكا يلايل ىدحا يفف ٠ شاسكت ةيالو نم لفسنور

 - يضق حارحب ضيا الجر اوباصاةالامشو انيمي مهقدان صاصر نوقلطي اوعرشو ةنيدملا ىلكأ
3 
 ا
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 8 0( همم

 تك ا 0000 1 0-50 ه1 ااا اا ا 1 0 01 ا 1 ا ا

 عطتسي مل الو ٠ دآلبلا ل يف هي س عقو كلذ ربخل ناكف ٠ نيريثك اوحرجو ابنم هيلع 7

 رم « 0-0 جونزلا 5 دقو كلذي هاوق داهجا دعب» نيناحلا ةفرعم تلفزور سيئرلا

 ةيدنحلا نم ثالثلا قرفلا درطب

 ١ ال دعا دئاو اسيل زور سسئزلا ىلع اة«ريما لك يف جونزرلا رثآ

 ةلاسملا خويشلا سلجم لوانتف روك ذملا هلمع هيف بوص لوالا نوناك يف ةجبللا. ديدش

 أم يف رظنلا اهيلا لك و يتلا ةنجللا تردصا دقو٠ ثحبلا طاسب ىلع اهبحرطو اروف

 ا لا نورتماولا العام سترلا لبط- هيفا ةيثم”ارازق ةيننحلا» قلع

 الآ ا ةمبف كافزورباما «ةروكدملا ةئحللاءاضعارب رقتل اقلاخيم ازيرقت ردصا هناف وياها

 اذهو ةيدنجلا ىلا دونجلا كئلوا نم هتءارب تبث نم عاجراب حممسي اهب سرغنوكلا ىلا

 ثداحلا ةقيقح يصقتسي خويشلا سلجم نا ررقت اريخاو رك روف بئانلل قري مل اًضِنا

 ةسايسلا ملاع يف اهريث ات ماد لفسنورب ةثداح نا ضيبالا بعشلا مظعم دقتعيو

 م فا اف جويل نع عافدلا يف هتياغ تناك امبمف رك روف زوتانسلا امأ * نينتئُس ذدم
2 

 لسغملا باختتالا ىف ةسانرال هحيشرت دحاو توصب اوبلط مهنا ىتح هيلا متلاسلل 8

 تافزور 850 مس ر يتلا ةهيرطلا بس ل :ًاييص رسال ايفا

4 

 ل

 قرح ب 5 قف ضب ةيمومعلا تاءاختنالل معيشر كل ب سبل ةميظع هةحص 00 ٠ 3 ١ مب ةئسو

 رمت ءوملاد اما لبق ودحاو تقوبت أب ايالوةدعماكحوباون ل سلحم ءاضعاو نيب باختتا

 تتأَذ ديالا دعا رش ا هدب ةفاججلا ند اظوال | حيشارتلا م مسن هبف يذلا ب رح لل ّي علا

 تزرح ءامعز نم مسق هحو دقو ٠ فورطلا كت يف ةداتعملا هد 1 ا ضوخل سه انت

 وه هنال ةثلاثلا ةرمال ةسائرال هحيشرت ةداعال تافزور سيئرلا ىلا مهراصبا نا اكلميرلا

 عطق تلفزور سيئرلا ن 0 د ع حول يذلا بزحلا كلذ يف ديرفلا .
ٌْ 
1 

 | حيشرتلا لقي الهناب ٠ ٠ ةنساك ١١ يفحرصذا ددصلا كلاذببيطخ لك لوق ويح



 ه4 0 ا خيرات 1
 هن يي ل ااا ةذذككل 0_2( عا ا اع اا ىللالا

 تفان يلو يضاقلاىلا ك كاذذا ١ ناكليرزلا ذحب ءاهعتو راضنأ ا فورطلا ةبا تحت
 لامعالاو ةليلحلا مدخلا نم ىتاو نيبلغلا ىلع نك دقو*٠ دئتقو ةمرحلا ريزو

 تافزور بوصتسا دقو دالبلا يف ةربش هل لعجو ءانثلاو ر ؟كثلا هيلع سوتسا ن0

 يفو ٠ هوحشرب ؛ يكل ءامعزلا 9 )| ىحوا يذلا وهو هتر كف كلب تلئزكأ لاقيوهحيشرت ةركف

 هنلاثلا نر سوو أرمثءوم نع بزح دعع ١5 ١ك ةتس نارتا 17

 ةباينلل كزويويت, نم نامراش نشميجو ةسائرال وباهوا نم تلات 00

 ميلو اوحشرو ناريزح ” يف رفند يف مهرمتءوم اودقعف طارقوميدلا بزح اماو

 ناج حشرتو ٠ ةسائرال لها بزحلا كلذ يف لجر لضفا وهو يحلا توصلاب نب

 ةعلدخملا ندملا 9 ءابطخلا 1 و ةسايسلا ةاهد لاح حيشرتلا دعبو ةياينلل انابدنا نم قي

 أحشرم زاف ةميظع ةيسايسقك رعم دعبو ٠ هيدابمو هتسايس نساحم ربظيو هبزح ديءوي لك
 : اسير“ تفات ميلو باكا منو 00

 ةربكلا يليصتب هيف لفتح يذلا مويلا وهو ١ةيبااةدنس ردا منو 307

 ةلفحلاطيصخةبوصنملا ةصنملا ىلع فوقولا تاعج ةفصاع حبر بهو ٠ جلثلا طقاست تفان .

 ادت وتلا مكا رن: بسب يرجلا نع رطقلا تنقوت دقو ٠ اليضسلار أ

 ادم ةعافا ىف بيضتتلا باطخ .سيئرلا ظفلو ٠ بتضتلا ةلتخ روي 00 0 ١

 لفي ملا هنكلو مهصانم يف راظنلا يقد سيئرلا ناب اهئاش داقتعالا ناك و * خوبشلا

 هل اءونك واريد هنظ ئذلا زك رملا يفالك لغو هدج نيئظومو ردي را

 يتلآ ةفيرعتلا حالصاو حيقنت وه تفان' ةساثر تحن سرغن وكلا هزشاب لمع لذاد

 .٠ كلذ نم «ئراقلل لصحتت ىلا ةيئاقلا نم نثكا الاس نصل 00

 ناكني ةدع غلبف دست عناب الان تع كلانلا رشا ءاصحا ىرح ١5٠١ ةنسو

 تعرلا دقو هلق يذلا ءاصحالا نع ةناملاب 7١ ةدايب ابن 171



 دا ءءء رم

 0 : : #2 يب 2 ه 6 +

 5320100 ا ا ا ا ا 222222 2 222222222222222 ب يي يي بيبي ب بيب:



 هو ا > :- « ةلجتتللا تامالولا خيرات ١

 911111313139133 113113 160 اال اا ا هم يت هع يكمج ات  يوك ل 00

 كو اسنرف نم لكو ةدحتلل تايالولا نس نانتضرع نا

 3 0-1 0 ءربت تداك دقو 0 ةنس بأ " يف امهعيقوت منو

 ١٠١ ماع تيغلاو < اهلوبق ضر ينايدنكلا تاكا يل مت 3 ابنكلو ادنكو

 0 دوببلا ةيسنجب فارتمالا ثيا ىلوالا نال اك ماو اسكر 000

 ريدجو رك ذلاب يرح وعام ةميظعلا رومالا نم تفانرةنباو نا 0 ١
 هتف هتسائر دبع ىف ترج ىتلا ىرتنالا رومألا اماو ”يتيرإتلا تاس 0١

 ةنءوم كلذ انافكف اهدبع برَقل ناهذالا يف ةقلاع لازت الو رابخالا فحص اهتعاشا
 هتساثر تتقفار ىتلارومالا نم ميقا رك ىلع م

 امدح دين كت يف ارمت 00 51١ه

 رخالاو تفات سيئرلا حيشرت ديري مسق ٠ نيمسق ىلا نوبودنملا كانه 0 0

 فوس هنا ىار ذاو هيضنب وغاكيش ىلا بهذ يذلا تفرز وو 0000 ٠

 اذه (يقترملا) فسرغوربلا هامس القتسم اديدج ايزح هسفنل اشنا ةسائرلل حشري ال

 اد نس 02 21 ميلو اوحشر نييودنملا نم اوقنت نيذلا اهني ةسائرلل هحشر

 ةزوالا كلن كلت ىفو ءابحرش لوطب تالداحمو تانحاشم 0 ناكلمرلا بزح

 ىلاداعفاهنم ءافشلا هل هللا ردق حارج هتباصاف تلفزور ىلععسدسم رايع داغوالا دحا قلطا

 ةسائرلا ىلوتي هلعلونييالملاب هعابتا تدعو ةبيرغ ةعرسب دالبلا يف رشننا يذلا هبزح ةذايق
 ملعا ل مداقلا باختتالا يف

 اوحشرو ابنيع ةنسلا نم زومت 17 يف روميطلب يف مهرمتءوم اودقعف طارقوميدلا اما

 '0 د تراد متر ةيائلللاشزام سامولغو ةضائولل يزول سالو ا
 طارقوميدلا يحشرل زوفلا ناكف ةنلفحملا نارحبالا تتخلل و ةدوعلا سس 0 |

 تفات سيئرلاو اسيئر نسلو ذاتسالا ىحضاف هتاذ ىلع ناكليبرلا بزح ماسقنا_لضفب
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 07 0 ع ه7
 00 ااا ا ا نأ ذأ ]|آ|آأ|!+ 1 | 0 00111 |! ! ! م11 ا عل وعلل

 0 رختم دحا وه يتلا ةريبشلا لاب ا اص

 يف 1857 ةئنس لوالا نوفاك يف (نورشعلاو نماثلا )ديدجلا سيئرلا دلو

 ماع لانف سنكبه ةعماجل ذماتت مث ٠ نوتسنرب ةعماج يف هسورد ىقلتو اينيجرف ةبالو
 نف ىطاعت -دقو٠ ةعبرشلا ىف ةبتر لان 1841/ ةنسو ةفسلفلا ىف روتك د ةنر 7

 ةعماحل اسيئرنيعت كاع هللا روم ةسردم يف خيراتلل 5-5 92 مل ةلم' ةاماحلا

 00000 د سد عرق دامو أل نانال يملا كلذ نم ىمعتماو نوتسرب

 1 هو تايالولا خب ,رات اع عل ا دع هلو ةيروبمحلا 00 ةيالول

 دقو رهأب حاحنب دالبلا رسم يملعلا هحاحن يهاضب يسايسلا هحاحن نأ ناك اداف ٠ لوطملا ظ

 اذا ابامجا ام ديعاوم هلك باطخب هبيصنت دنع هافو 141 ةنس راذا عبار يف هبيصنت مت

 ٠ نطنشاو حروج وذح كلذب ايذاح هسفنب سرغنوكلل ىلوالا هتلاسر ارق دقو٠ تمت

 ثعب ةفلتخم فئاظو يف هريغ نيعو ريبشلا نيارب ميلو ىلا ةيجراخلا ةراظن دنساو

 ظ + ابيلع قداصق خويشلا سلجم ىلا 007

 ام ل ل امر لير يلا: ضال يكلم
 ةياعرلل حابسلا تبا انرونيلاك ةبالو نا هببس نابايلاو ةدحتكا تاءالولا نيب الخ ظ

 مالا يف اهريفس ةطساوب كلذ ىلع نابايلا تجتحاف ٠ اض اركلتس نا جل

 نينركملا ني نيب لادحلا لتشاو نينلودلا ني يَ ةدهاأعملا ا كلذ نأ تلاقو !

 تثدحو ٠ ا ا ذم مام 1 925 -

 ل ملو كلذ يا شيرلا نكلواك ريما ةموكح ةاخادم تججواكيسكملا يفلقالقافيا

 ةددبم كيستكلا ةمزا 0 ا ا ا رمل ننع ةياركا ىنح ادئاس با رطضالا



 55 ! 1ك هدا 1 | خيرات 0

 هوا ----- 2200 ال 10[كككذخذذذ11كذزذذ عع عع ع ع ل ع ا هنن يي 8 88 ا ا قل

 اولا 0 1 50 0 ةيموسلا د ذالبلا ةلاح اما

 نم غارفلا لبق متطلس ةدم تبت ابرو ةفيرعل ةللاسب نواب ةطلسلا مهلوت ذم

 نسلو ( ذاتسالا ) سيئرلا ةسائر نامز يف نالا ىتح رث ملو ٠ ءارجالا عضوم امعضؤو

 لاوحالا هللا محاصا لامعلا 00 ةرفوو لاكفالا بالود فوقوو لاحلا ءوس ىوس

38 



 اف يا

 اب« سلو ةسانز وت ه5

 احا ااا ا 11 ا م 10 13111111111111 ا يح 1 1 ماو



 ههه «  ةدحتملا تايالولا خيرات »ب

 هك جك  ا_ 2200000000 لا

 عئارشلا صعبو زوتسدلاو ةلجتألا تايالولا هم وذ جس

 ةئطوت

 نمزلا ىلا تفشتك | ذنم ةميظعلا دالبلا هذه خيرات نم هتفرعم مهن ام لك اندروا دق

 اذه ملاطي نم ودعي ثيحب ايل اير وأ اهانتما الإ ةدراو اللو ةدراش عدلي ملف 5 رضاحلا

 نا ةدئافلل امامتا انيار دقو٠ تالوطملا رهشا حفصت هناك دالبلاخيزاتب اًريبخ باتكلا

 كلذ وحنو ابعئارشو دالبلا ةموكح هيف نيبملا مسقلا اذهب روك ذملا خيراتلا فدرن

 يفظوم تامجحاو ةف رعم ىلا ءئراغلا دايسدا وه قرتس 28 نيود يف يسيئرلا دصفلاو

 اهتفرعم مت يتلا عئارشلا ضعب ىلع هعالطاو: الزانف سيئرلا نم ةيك ريمالا ةموكحلا

 ةيساسالا عئارشلا وا روتسدلا امصخاو

 ىلا ةورثلاو تاكببلا ظيطو ةحاسللا نيف لاغلاق ةما نك دلتا تالا ف نأ
 تارك رئاس نع ةنلتخت ةزلطب ىلع مهسننا كح نولرت وجدحلو ةغل نومك 3 ناك
 مكح تحن ئهروتسدلا عضو دنع.ةيلحم تناك يتلا وأ ةيلحم يه يتلا رومالاف ٠ ملاعلا

 .ةيلحملا ةمزكحلاب فرتعت اهوردب تايالولا كلتو ٠ دودحلا لالقتسالا تاذ تايالولا



 0 5 ةسائر ودل ه5

 هاا هذة اا ااا اا ااا 1 ا ل م م 211 111 1 ل يي ااا

 5 ضد وا ءاضقلا ةموكح وا الثم ةنيدملا ركل الاجل لع

 م ةدودحم يهد بعشلاو تايالولا نم اهتوق دمتست ةدحتملا تايالولا 0-06

 رع تارللا ٠ ١ ىلا ل عسرب اك تايالولا نم ددعب وا اهلك ةماللاب.اراقالع ةبج

 فرتعلا
 لاومالا ثلث نم اليلق رثكا وبف ةلودلا ةنيزخ نم ماكحالا وجلوتم هاضاقتي ام اما

 ىرخالا كلامملا يف مهئالمز تاقفن نم لقا يه يتلا مهتاقفن ديدحت مغر ىلعو ةيمومعلا

 1 للا قوق ةيارهو طاخت ةنيق راع 5 بزا حيك .نأ قرأ

 مولعلاو تافاشتك الاو تاعارتخالا رصع رينتسملا ليجلا اذه يف ةموكحلا لمعو

 ,سوكملا ضرفو طقف ةطاسلا يلون يا « ةموكح » ةملك هينعت ام يف رصحني ال نونفلاو

 قرط اهيعشل لبست ةيرصعلا تاموكحلا نا لب كلذ وحنو برحلا رهشو بئارضلاو
 كلذ وحنو ةعارولا ةرايرغو ةراحملا دادتماو ةفرقل باستكا

 نم ءيش لك عنصو ءاشنا لواحت يبف ءانبو ءاثنا تاذ ةدحتملا تايالولا ةموكحو

 تحت ليعيي قيفد نآريم ىلا اليم ٠و ةفاسم ىلا ذالوف نط يثلث فلق ينلا يلا

 « رتفومورث )) ةرارحلا سايقم ةطساوب ملعتست اهنأ امك ٠> ةحسقلا نفور ءزج لقث

 ًاطبض اهطبضت يهو نازوالا رابتخال ةميظع ةل ا اهيدلو لايما ةسمخ دعب ىلع ةعمش ةرارح 2

 فلولا نم قيس الم ةرشع نم ضل ىتح انبرغ ٠ ظ

 تاصيوع لح نم اهعاونا فالتخا ىلع فئاظولا عيمج ظحالت اضي ةموكحلاو ٠
 0 يضارالا حسمو 2 1 0 5 ناكإلا قوس ىلا ةيسايسلا ل7 قطا

 ٠ دالوالا بعل ىلا عرتلا رفح ند تاليا لذع نا درثنلا كم نسوا 5

 ىلع كير ام مهيلع قفنتو ءاسنو لاجر نم تفظوم نويلم فصن امترادا يف مدختشتو

 أ ايم رالود نوم ةيأملا



 هذال 2 مل تابالولا خيرات د

 ددنتت ظ000010 حو ع مح حل 211111100000000

 ل

 ةيايالثلا نع هددع ديزي الةموكحلا كلت بعش عومجمو يكيتتالتالا سونابقوالا لحاس
 كت ني ناتفو هان عيش -نلغ ىف ءاجرلا نرسسأ ىلع موك انا
 00 نب ةيلال تايسنصلا يف اهعراوخت يتلا ريل وكس

 مهاردلا 0 تناك انتا ني روم ل تناك ةاتغلا ةموكحلا كلت

 ةمصاعلا ءانب يف تعرش الو٠ تايالولا ىدجاةتلرج جوشو اايئلظ ره تلو

 اتناك نيتثلا اينيجرفو دناليرام يتيالو نم مهاردلا فلتست نا ترطضا نطنشاو يف

 كا اي قوم ةدحتللا تايالولا ةموكسم نال ا: تلجتلا تاماللولا تيوس

 اهريغ ةلود ةيا نم رسيا طورش ىلع مهارد فالتسا اهنكميو ىرخا دالب ةبآ ةموكح نم
 ىلع و يم كيلا مظعا نم 2 ةميظع دالب ةدحتملا تاءالولاف

 يفو ملاعلا ةورث خبر اهيف ةرخنم اهنكلو ةيضرالا ةركلا ناك نم رشع ةّبش نم ءرج

 ” ةدحبلل تاءالولا ةيديربلا لئاسولاو . ملاعلا يف ةيديدحلا ككسلا 0 0

 "1 اس ابتضبق يفو هُفزويمل ملابعلا ديرب يف لسرملا ثلث 7

 هلك هرومعملا يف روشنملا فصن نم رثك | تالجملاو دئارجلا نم ايف رشنيو ملاعلا

 امتالصاحف كلذ عمو ندمنملا ملاعلا يضارأ نم نيرشع نم ءزج ةيعارزلا اهيضاراو

 ثلث لداعي اهيف حرختسملا محفلاو ايندلا يف هنم لصاحلا سخ يواست حمقلا نم
 ابلماعم يف عنصتو ملاعلا يف رختسملا بهذلا عبر جرختستو ابك ضرالا يف جرختسملا
 "000001 رك رشتيو وح ةيذالوفلا ءايشالا فضتزوختو ملال اظوا

 - يف هنم لصاحلا يثنث وحن لداعت نطقلا نم اهتالصاحو نوكلا يف لمعتسملا زاغلا تيز
 عئارم يهو -رومعملا يف هنم لضاحلا سامخا ةعبرا لداعي ام ةرذلا نمو ميا لك
 كك راسل ضيف تاكرب نينا ف اكسل ضان تاك 7



 هلع ١ نسلو 0-7 0 .

 لحال 10000 ااا ل

 ةسابلا لا يرا ناجل ينل يل 4 فالخب ةدحتملا لا تابالولا ةموكو

 م اقل ايف ةتاحلا نر يا ةحتنلا ةيلو ريملاو ةيوحتلا ةلملجلا ادق ]عة
 روتسدلا يف ةنودلا 00 يعلو نتا الوالب وت يللا ةينيفشلا ةرادالا ىلع

 يفتيواستم تالثلا تارادال او ةيئاضقلاو ةيع ,رشتلا ايهو نايرخا ناثرادا ًاضيا كانه لب
 ةرادالا | انرفك ةياينلا ةيدومجلاو ارث :اكناك ةيروتسدلا درك ةف ٠ ةمظعلاو ةيمهالا

 - ايسورك ةقلطملا وا اينامرجك ةفلاحتملا ةيروطاربمالا يف اما ٠ ايلعلا ةطادنلا كا ةيئاضقلا

 ةئفاكتم ةروك ذملا تارادالاف اك ريما ةموكح يف اما «٠ ايلعلا ةطلسلا تاذ ةيذيفنتلا ةوقلاف

 ىرخالا ىلع ًاقوفت اهادحا ررظت فورذظلا ضعب يف هنأ ىلع ةوق

 نيذلا راظنلا نيعب وبف ةيروهمجلا سيئر دش 5 لقا ةموكح يف ةيذيفنتلا ةوقلاف
 ةموكحتلا لافشا رئاس يف مهلامعا نع مهنع لوغوسم وهو ةفاتخملا تارادالا نوار
 ةرادالاو (سرفنوكلا) باونلاو خويشلا يسلجم نم ةفلءومف ةيميرلا ةارادالا اما 1
 ام يف تارادالا هذه لك ليصفت ىرتسو ايلعلأ ةدحنملا تايالولا 5 يه ةيئاضنتلإ
 د ةدحتملا تايالولا ا ةئا ثالثلا دعاوقلا هذه ىلعف : ين ا



 65.4 - « ةدحتللا ثاي“الولا خبرات ل
 نال ظالم 22 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 22212 2 2 2 يي ب يب بيب بببا

 هنا لحما تانالزلا روسو

 مسا سس مس0197-ج 1« < قه <22 19 رح -» يل وو وع سصسصس سلا

 نياطسف ةماقلوو انذاحتإ :ئرع:قينوتبءاح ةدحتلا لازاللولا قست ندا

 حاجنلا لبس ليبستو ينطولا عافدلا لجالو انينا رمل نبي ةنيكسلاو ةحارلا ةنامضو لدعلا

 تايالولل روتسدلا اذه ينبنو نسن اندعب نم انتيرذو نحن ةيرحلا تاك رب مانتغالو ماعلا
 ةيلامشلا اك ريما يف ةدحنملا

 ظ يسال مااا دل
 تايالولا سرغنوك يف رصحنت نالا ةحونيأل ةيفل تالا تاوقلا لكس لوالا دنبلا

 5 ا سلجمو خوبشلا سلجم نم فلولا ةدحتملا
 ةدعاملا تايالولا بعش ميبختنءاطعا نم :لاوتلا نربادلمت ضل انس نئاكلا في01

 0 تافصلا ىلع نيزئاح اونوكي نا نيبختنملا ىلع طريشمو منيتشبل للك قو

 ىلعالا نيعرتشملا ساجمل باون باخنتا قح ميل
 نوكت ناو هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ةنسلا غلب دق نوكي نا بئانلا يف ظرتشي

 انطاق هباختتا نا نوكي ناو ةيك ريمالا ةيسنجلا يف هلوخد ىلع تاونس عبس تضم دق ظ
 هنيئتست يتلا ةيالولا يف

 بئارضلاو باونلا نم بيصن يك ريمالا داحتالا ىلا ةيوضنملا تايالولا نم لكل



 وش روتسدلا ١" 2١
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 نينثالا موي هم اتلا :ىدتيو لقالا ىلع نسل ف ةمةمالا سلجم ثني نأ يحتم
 رخآأ اموي ةعيرشلاب نيعت اذا الا لوالا نوناك .ربش نم لوالا

 باختتتاب قلعتي امب مكحلا قح باونلاو خويشلا يسلجم نم لكل نساخلا دنبلا
 نيسلجملا الك يف ةيرثكالاو ٠ .مهتيحالصو نيبختتملا ةيلهاو هجئاتنو امهنم لك ءاضعا
 لل دقلة لك ل ل رككلا للطن مل ناو لكم ةلعأ ةقياذ ةه كلنا
 رانجا.ىلغ ةطلس نيرضاحلا ءاضعاللو ٠ رخا ىلا موي نم تاسلجلا ليجأات مهتكميف
 فراس نمل كت ارم هيلع قلي اورج قمع وكلا < لعاب ةيئاغلا ها ضع ألا

 نونسحي ال نيذلاءاضعالا بامعو هنوءوش ةرادال 5 عضو يف قح سلجم لكل
 ءاضعالا انلث كلذ ىلع عمجا اذا هنم وضع يا درط قح هلو ماظنلا بجومب كواسلا

 قناع ام الا رخا ىلا تقو نم اهرشنيو هتاسلج عئاقو نيسلجملا نم لك كي
 نيساجملا دحا يف نيرضاحلا ءاضعالا سمخ بغر اذاو ٠ نامتكلا مزلتسي هيارب اهنم

 مهثاحبا نمةيضق لك ىلعبلسلاوباجيالا وا اللاومعنلا_تاوصالا ةبسناونودينا
 ظ كلذ ميلف

 مايا ةثالث نم. رثك ١ ىلا هتاساج لجعوي نا امكتلم ناك اذا نيسلجملا نم قحبال

 ىلا عامتجالا ناكم نم لاقتنالا امهدحال زوجي الو رخالا سلجملا ىضرو ةفرعمب الا

 ناساحملا هيف مئتمملا رضا رشا :

 ا رقنا يسرح هاوس [تزم نيالا نعم لكت ءايضعا ضاق منرداننلا ولام
 ءاضعا نمقمك احملا تحت ذخعويالو ةدحتملا تايالولا ةنيزخ نم مهل عفدتو ةعيرشلاب مهل

 ماعلا ملسلا ءافص ردك وا ةسيرج تحت قو وأ نطولا ةنايخ بكترا نم الا نيسلجملا

 ل هيأهذ 3 1 ا 0 و كلذ ا



 تالاو ا 1 تانالو ا 0 ١ شم

 00 اا ع 2ظ]ؤ3دِ ااا اس اذكذل

 تايالولا ةموكح يف ةيلها ةمدخ ةبال 0 لوف نيسلحلا "اعاد را

 نط وتل دحالا نوحي ل نأ امك رك يضرم لاك هذ ا

 هتفيظو يف وه املاط ةمالا ساحم يف ائان ريصي نا ةدحتملا تايالولا

 هنا ديب ٠ .باونلا سلجم يف اشنت نا بجي لخدلا تارارق لك  عباسلا دبل

 ابيلع قداصي وا تارارقلا كلت حلصي وا روحي وأ ضرتعي نا مسويشلا 0 زوحب

 5 ىرخالا حئاوللا رئاسك

 ىلع ضرمعت نا اهب لمعي ةعيرش ريصت نا لبق بجي ناسلحملا اهزيجي ةحئال لك
 ىلا هتاضارتعاب ةليذم امعجرب هناف الاو ابعقوي امنسحتسا اذاف ةدحتملا تابالولا- سيئر

 اميق رظنلا ديعبو عئاقولا لحس ّ تاضارتعالا كلت نود اذهو ابعضو يذلا ساحل'

 تاضارتعالاعم رخالا سلحملا ىلا اباسري اهذيفنت ىلع ءاضعالا اننث عمجا اذا كلذ دعبر

 ىلع ءاضعالا ين قار قمنا اذان ٠ ثحبلا طاش 0 يف حرطتف ٠ ةروك ذل

 يف نودبو تبوصتلاب نيسلحملا الك يف ةقفاوملا يرحت لك ىلعو ةعبرش. ودغت امرا

 ل أ عجري مل ادا ايم 1 ددع عم هل آو > معنلا  ددع عئاقولا لجن

 ابعقو هن اك ةعيرش ودغت هيلع اهضرع دعب ( داحالا الخام) مايا ةرشع نوضغ يفةحئال
 ةعن رش ريصت الف" سلحملا ضف بسب ةحئاللا عاج زأ ردع ذأ

 (تاسلجلا ليج ان ةيضقالخ ) حارتقا وا رمانم هيلع نيسلجملا ةقفاوم مزلتسيام لك- ٠
 هيلع ةقداصملل ءارجالا عضوم عضوي نا لبق ةدحتملا تايالولاس ,ئرل هميدقت بم

 حئاوللا ةلءاسميف اهسفن ةقيرطلا ىلع اءرج هتزاجال نيساجملا ىلا داعي سيئرلا هضفراذ

 0 6-5 تارارق

 55 "ل اا حلا ندي نول نماثلا دنبلا
 لئاسو داحباو ٠ "نويدلا افوو حارشلاو بنا نا | ةياجو ضرف



 1 5 0 تلا ا 1

 هنأ ديب ٠ ةدحتملا تايالولا يف 7 ريخلاو اجلا طع طئاسو ريفوتو نطولا نع عافدلا

 ةديبلا تاب 000 15 ين ةدحاو هاج وكل 00 يضتقي

 . ةدحتملا تايالولا ةنامضي ضرف دقعو

 دونبلا لئاقو .تايالولا ناكسو ةيبنجالا بوعشلا عم ةراجتلا قرط 9 9

 املك ةذحتملا تايالولا يف سالفالل ةماع عئارشو سينجتلل يمومع ماظن نسو
 نازوالا عاضوا نييعتو٠ ةيبنجالا دوقنلا ىلا اهتبسنو اهنامثا ديدحتو دوقنلا كصو

 ةموكحلا تاكوكصم دلقيو شغيو فيزي نم ةبقاعمل ماظن عضوو سبياقملاو
 4 لل ) هل قرط هول و ديربلا تازاحأ سس ا

 نوفل وب اب نيعرتخملاو نيفل واق وقح ظفحب كلذو ةديفملا نونغلاو مولعلا رشنو ةيقرتو
 ظ ٠ ةدودحم لاجال 000

 ب وسلا يب ةراجملا سيزبلا ىيلظت ١
 ا أم ىلع ةانجلاو ( ر 5 صوبمل) ناصرقلا نتاع دس

 , اثنو ودعلا مجاهتل ةيبرحلا ن :,فسلل ةصخئرلا او . تل ديشو ممالا مر تل ادص

 ١ ] ارحبو ارب رسالا نيناوق نسو هنم

 هزاب ام الا ةياغلا كلتل لاوما ةياج هل زوجيبال هنا ريغ ٠ هتلاعاو شيج ةئبعتو

 طم نيتنس ةلص تاكل

 هناقفن ءايقلاو لوطبسإ ' ءاشناو

 ةرسلاو ةيرلا فرأت تاما“ 0 نيناوق 1

 تاوزغلا درو تاروثلا نيكستو داختالا عئارش ٌديفنتل ينطولا سرحلا ا
 ابدخ يف اديقتم مهنم ناك نم ىلع مل #9 هلو شويجلا نيرمتو حيلنتو ميظنتو.
 دا و نيل ةظاسلا ودارت نييعت قع تادالولل هك و < هذيلا تايالولا



 3 م0 كمر تأنالو | يالا 0

 عا ااا ااا ااا ددحالا 3500-0-7

 ةمالا سلجم هنس يذلا ذا ماتا بجومل

 (ةعبرم لايما ةرشع | شحاسم ةرواحتم 5-5 ةغل اقم هنا ين يش يأ يف عربملا ءاضفلاو

 هتطاس رسل“ ركل 2 تراص خا ىصرو ع تايالولا يلخنب ي لا

 نوصحلاو عالقلا نيبقسل تنأر و )اهنا يف نيعرتشملا سلحم ةقداصمب ةارتشملا نك اماللا ىلص

 : ناو ةمزاللا تابانمل نم ريغو ةيرحبلاو ةيربلا عقاوملاو لقاعملاو

 ِ اهريغو راق ةروك 9 داوملا 3 ا ةيرورضلا عئارشلا 3 ا

 را اهرتا وك نم را نال وا ةلكتسملا تانالولا مرت 6 ةطلسنا

 2 م ل 0 لاخدا يف ةيالو ةبا ةضراعم س ل ا عساتلا دنبلا

 لك ىلع برضا نان ل قحب هنأ ىلع ا١معءمل انت كال مبيف ىرت ايلا

 اد ةرشعلا م رواحتت ال رجابم

 وأ ةروم تيد اذا الا ىمأي ال هيلع تقم مل ةنبتب نيس قاللطأل 00

 هءواغلا ماعلا طال 02 مزاتساو وزغ

 نما درت مليا تمهد ذأ نحلل هام 5 لا كلو حئاوللا

 اذه 2 ةموسرمل ا ةفب لل سوعنلا ددع ةَنَسَن ىلع الا 0 سنارص ضرقفتال

 ظ زوشتلا

 ماظن يف ننوكي الو ٠ تايالولا ةيا تارداص ىلع ضرفت سوكم الو 0 1
 تايالولا نم اهريغ ءىفارم ىلع ةبالو ءىفار ةيلضفا لعحب ام بئارضلاو هر

 حاورخلاو لوخدلا تاماظنب ديقتت ال ىرخا ةيالو انيم ىلا ةيالو ؛ ءانمم نم ةركنا لفتت

 ةيبنجالا 5 يطا 0 قا ا



 ى-
 و ادور

 ِ 6-2 وسلا و 1 . . -بت
 يح

 0 الا ع ا ا ا الا
 ةددتكلك اذلت

 : امجرخو 000 لخد ةنيبم 0 رست

 كحل ينط نع سخن يال زو الو ٠ فرش باقلا ةدحتملا تايالولا حنمتال
 ابصنم وا ةفولع وأ ةيده سرغتوكلا ةقداصم نودب لبقي نا ةعفان و | ةنام.| بصنم يف

 ا  ةيبنجا ةلود وا ريما وا كلم يأ نم هعون د امهم ابقل وا

 1 ا اهتاذل دقعت نا و اي! تابرال ولا نم ةبالو ةبال قحب ال رشاعلا نبل

 ناالو ٠ ادوقن كصت نأ الو ٠ برحلا نابا ودعلا وزغب دارفالل حمسلا ناالو ةنلاب

 اص وأ ةعيرش دفنت نا الو ٠ ةضفلاو ميل ريغ نم امويد يفت نا الو. ًاضورق دّقعن

 تايقافتالاو ةيراحتلا دوعلا ةيمهأ نم يمت قع وش حرس نأ الو نانو لا رورمب أمبعفت 3

 فرش نعل حلمت نا وأ

 را ورع يعطوصو دعت وأ ةبرض-ضرفت نإ ةيالو ةيال زن ل

 . كلت يفاضو٠ ءاهيف سجنلا عئارشذافنال ايي ورم ناك ام الا سر جركلا ةققا سال ١

 !حيقنت قح ىروشلا سلجمل كلذلةنونسملا مالك وةلودلا ةنيزخ يف عدوي ليخادملا
: 
 نحشلا لاقثال اموسر ضرقت نأ س قتلا ةقداعم نود يال يل و

 وا قافتا يف لخدت نا الو .٠ ملسلا نمز يف ةيبرحلا اهافس وأ اهدونج ظنحت نا الو

 2 1 هدرا عزو لحد نا الو ةيبنجا ةلود عم وا ىرخا ةيالو عم فلاحت

 ايلا را الا وس ضرار

 ٠ د نال تالا
 ىلوتيو .٠ ةيكريمالا ةدحنملا تايالولا سيئر اهذداقتي ةيذيفنتلا ةوقلا  لوالا ادنلا ض

 0 ا ل يع رام نكح تاوتسس عبرا ةدم ةنبانرلا مامذ

 تال طا رع انيلك  ناككأ ترظو

 اضف نيبختنملا نم اددع يعارتش 100



 .0/ «  ةدحتملا تايالولا خبرات 9

 ءاضعإ نم دحال زوجي 9 * سرتوكلا يف ه:نباونلا و جويشلا ولن ةيلرلق زل 56

 | اشم نوكي انا ةيركتلا نظر تمل : ١

 قودنص ” يف مهتاوصا نوعضيو نوعرتقيو هتبالو يف لك .نوبختتملا عمتجيو
 يتلا ةيالولا ناكش ريغ نم قالا َىِلَع امهدخا ”نؤكي نأ طرتشي نيضخش: ىلع: عازرتقالا

 تاوضالا ذدغو باننا مت"نيذلا ةمشابةسنال نوبظنت من نمزاابق تنال
 نيسيرلا لكلا ولا ةموتحم اي نوئعسو تادارشلاو ميفاوتلابا مس ١١

 رضحت .اهموتخ ضفيف خويشلا سلجم سيئر“ مسات :ةنونعم ةدحتملا تايالولا ريل

 08 نا + اننكلر ذن* قذانت ةررمم الا زاح نمف تاوضاالا ءاضحا ريض ”نيسلحملا ةاضعا

 لون ةعرلا مخ يتلاخعاطدعل وع ةناؤفا قاطسمم ام ا ا
 اضيا عارتقالاب باونلا سلجم بخيتنيف سلحملا عارتقا يف ايواستؤو ثدخحياذاو+ ةَسائرلا

 راشعاب يا باختتالا ةحنال.لوا ف مهءوامسا تدرو نيدلا ةسمختلا'نَم ةمانرال ادحاو

 نفل[ لا جلا ف وحن قيللاف اةداوتت ويف ةيخل هوه تلا لك

 ةداتل هنارمكو رح ت0 وا نافعا قنا ريغ ٠ نسير تاس

 اضيا عارتقالا ةقيرطب سيأ ؛رلا بنان بختتنيو .٠ تانلا مكحلا خويشلا: شلجملف
 ناخننالا ةيفيرحي يذلا ءويلاو نيبختنملا باختتا نامز نيبعتب قح خويششلا سلجم.

 املك ةدحتملا تايالولا يف يسون
 نم يتغتاهول ىلا اكل اورغاالاب دلما ةحابالل ولا هلو يم ةملاكر كلش يقترب هلا

 ذقن ركع ناضج طرف وم نوجربلا الح نالعاذلحاطلماط سا رطدالس 5

 ظ اك راسم ةرشع عبرا ترم دق نوكتو رمعلا نم نيثاثلاو ةسماخلا ةنسلا غلب
 ةدحتملا'تايالولا

 مايقلا نع هرجع وا سيئرلا ءافعتسا وا توم وا ةلاقا بسبب ةسائرلا.بصنم غرف اذا



 كحد د قمن 70

 1ع خا ل ل هك 10 101014111 ا ا جا ا اطمن هنعمل 10 لح 06108 طل 0 00 0مل 0 يا 80 ا ب اةكتطللل

 وا ةلاقا ا ةعيرشلل اقفو ىروشلا سلجمل غوسيو ٠ هيئانب ةسائرلا طانتف هتفيظو ءابعاب
 لوزت اهثير ةسائرلا ماهم ىلوتي ءاهيق نيعب نا هنئان وا سيئرلا زجع وا ءافعتسا وا توم
 ايه د روخإ لا نحر ةلئاسبلا فاخألا

 00 ا عدلا را ف طاح الو 207 لاتدم ادن ندولا ضاق
 الو ةدحتملا تايالولا نم ال رخ ١ ًائيش لوانتب نا هل زوحب الو ٠ ةلودلا ةنيزخ نم هل

 00000 ا فا ا لا مدا تارا يون
 يتلا ديكوتلا وا صالخالا نيم يدوي ةسائرلا يسرك ىلع سيئرلا ءاوتسا لبقو ٠

 ا اال ناقل ماعم ذنامإ عرقا ينتاب: عنك و1 ىل»ب قيقا راقد ناكي
 ةدحتملا تايالولا روتسد ةياقوو ظفحو ةيامحل ينقاط يف ام لك نافا ن

 .تايالولا يف ةيرحبلاو ةيربلا نيتوقلل اماع ادئاق سيئرلا نوكي يناثلا دنيلا :

 لامعا ىلع فوقولا قح هلو برحلا نابا ةمدخلل ىعدت يتلا تايالولا دونجلو ةدجشتل
 .بكتري امع وفعلا رادصاو تابوقعلا ليج ىلع ةطلسو داوقلاو ءارجالا رئاود ءاسءور

 ةينطولا ةنايخلاب انبم قلعتب ام يف الا مئارجلا نم

 يقل اب و خويشلا سلجم قافتاو ةروشمب تافلاحملا دقع ىلع ةطلس هل نوكناو

 كلج افيو لضابفو سرع :[نزيوو) ءاارفشت نيساانإ ضيا هلو“ نيرضاحلا هان

 ان انه ميفئاظو الك مل نيذلا ةدحتملا تايالولا : ةمدخ يف نيفظوملا نم كلذ ريغو ايلعلإ
 سلجلو ابق خويشلا شلعتم .قافتاو ىظرأو ةروشني: كلذو ةعيررشلا,اهدجؤتس نإ

 ءاسءورب وا عرشلا مكاحمب وا هدحو سيئرلاب طيني نا ةعيرشلا بجومب قح ىروشلا

 فئاظو اذكبل نيفظوم نييعت رئاودلإ
 كار ايل هايس انا رك رلا دسإ يف دس غارف لك هالماب قح سيئرللو ٠

 عامتجالا ىلا هدوعو ل للعلا يبني جاتا هن اباع يمني هوانا نعم



 1. 56-5 < ةبدحتلا تايالولا ب از د

 نع ىروشلا سلجم رخ ١ ىلا نيح نم علطي نا « سيئرلا » هيلع  ثلاثلا دنبلا

 ةصاخ لاوحا ىف هلو ٠ رظن ةقدو ًاثحب ىضتقت ىتلا لئاسملا هب دل طسنبو تادالولا ةلاح

 ليجيتاللا نمز لعن اباحلا يعكف و ٠ ءاثتلال ىلا اههدحا وا نسل ا ظاك 1

 نيلشبملا نم مهريغو:ءازفشلا لستتي ينلا وهو حراسلتم هاري طا ىلا

 لك رماب ىنعيو ٠ ةناماو صالخاب عئارشلا ذافنا ىلع ربسي نا هيلعو ٠ نييمومعلا

 ةدحتملا تايالولا ةموكح يف نيقظوملا

 دنع ييماخ نم نواحي 0 يفظوم رئاسو هبئاثو سيئرلا  عبارلا دنبلا

 رفتغت ال يتلا مئارجلاو تايانجلا نم كلذ ريغ وا مهيلع ءاشنرالا وا ةنايخلا ةمهت توبث
  ةثلاثلا ةداملا ْ

 ةدحاو ايلع ةمكحم يف رصحنت ةدحتملا تايالولا يف ةيئاضقلا ةوقلا  لوالا دنبلا

 ةمكحملا يف ةاضقلاو ٠ رخ1 ىلا تقو نم سرغنوكلا اهميقي يتلا ئطوالا مك احملا يفو

 كولسلا نوئسحي مه املاط مهفئاظو يف نومودي (ىرغصلا) ةيئادبلا مك احملا يفو ايلعلأ

 مهفئاظو يف مه املاط اهتميق صقنت ال بتاور نودقنيو

 ةيلدعلاو ةيعرشلا ىواعدلا لك يف رظنلا ىلوتت ةيئاضقلا ةوقلا يناثلا دنبلا
 يتلا وأ ةدوقعملا تادهاعملاو ةدحتملا تايالولا عئارشو روتسد: بجومب ثدحت يتلا

 . لصانقلاو بناجالا نيلثملا نم مهريغو ءارفسلا ىواعد لك يفو٠ اهتطاسب دقعتس
 " دي ةستلا تابالولل هيف يذلا راسشلاو ةيزحتلا تاامكاخملاو ةيرحسلاب هنا 00

 ئرخل ةنالو ناكسواةبالو نيو. رثك وا نيتيالؤي وي اميتيدست تلا كيرالا د
 تانالو ٌ اكلم نؤعدي ةدحاو ةيال 5 06 توابع ةفلتخم تاءال 5 ناكيف ا

 اعاناعر اويتينجلا البو كلا ى) ةبالاو ناكس نيب وا ٠ اناكسو الشو ناو يرد

 يتلاو لصانقلاو نييمومعلا ةالاب ب هزغو اينما ةقلعتملا ىواعدلا لكو



 امي

 ميسا 2 مسلسل

 ديييسنديفي 10 اا ا  ا ا لا  ام ت او اجل0 1 جلا جلاطبا جاو اطنخ 110 اجلاج اتاارتاجاج 707811714 71 1 غبن 0 10 10 101 املا 14 10101110 11 101 ا 0110141 1 ام ك1: يل

 ةروكذلا ىرخالا ىواغدلا لك و٠ ايلغلا ةمكحملا ايف اعف دب” ايف تانالولا 7
 الخام ٠ .ثداحلاو ةعيرشلا بسحب ايلا تتقن ءوتستا اذا ابيك رظنلا الغلا ةمكخمللف

 1 رهو دفق جلا تناوليتمالاو تافامسكلا

 5 اهيلع.برحلا زبش ىلع طقمف' رضتقت ةدحتملا تايالولا ةناخ دج اولا ةعتلا

 ةدابشب الا ةنايخلا ةميرحب دحا دخءوي الو* مهن وغو مهتدعاسمو بئاقعا "م ءوطاوتلاب

 ةيكيشلا' يوعاقلعلا هقارتعاب وا ةميرحلا هباكترا "ىلع نيينابع نيدهاش

 الاونة ار جة دل نيالا لعب '+ ةناَيلب راق دفدحف :حلع وق نضفنزكللا
 هب -هثانسنا وأ ةهلسن نم دحا مضوي

 2 ةعبارل 1 جمالا

 تاللجسلاو ةيمومعلا لامعالاب ةقثلا ءامت عضتنا 'ةيالو لك ىلع بحي _لوالا دنبل

 نيبب ةماع عئارش عضو سرغنوكلا قوقح نمو ٠. ىرخا ةيالو ةبال ةيئاضقلا عئاقولاو
 امتاباغو اهئارجا هجوو تالماغملاو دويقلاو لامعالا كلت ةيفيك ايف

 قرمالا عزارال لاةناكشل للا اذا تتإلاو قولا سنن ملأ ةيالو ةيإ ناكل

 رك ازتارم رع افيو كال اء ئش فاح اي لالي زا هطعب نجس سلا 7
 تادفالقن" تفاكٍف لو تتح لمعلا ول ةنكرخلا كلذ يق نم ةتلظبال كلذف ئرغا ةيالو

 ةعابجلا وا درفلا ىلا هميلست بجيب كلذ نم هئافعاب حرصت اهيلآبرأبلا ةيالؤلا عئارشو

 ناللا ىدلا ا م

 اواطتالا لا هديذج حايالال تح نلغ ةعاطتماننوعتوكلل 2 كلغ ادقبلا
 مامضناب ةيالو ريصت نا:الو ىرخا ةبالو كالما'لخاد ةيالو 'اشنا غوسي ال هنا ريغ
 نه ةيعازتشالا 0 ةقذاصمب الا هيلا ةفاتخم تابالو ءانقا وانما ول نينبالو
 سرهيوكلا ةقفاوسبو ةر رك ذملا تايالولأ



 ظ 1 2 ع اك بدخ

 علا اا ةذملل اا اا 1

 وا تاعطاقملاب ةقلعتملا تاماظنلاو عئارشلا لك نس وا ءاغلا قح سرغن 6

 ةفحجم ةقيرط ىلعروتسدلا اذه يف ءيش رسفي:الو ٠ ةدحتملا تايالولا كالما نم اهريغ

 انه ةيالو ها ووصنولا ةايظبا تيتا ةيئرلا

 داحتالاكلس .يف ةمظتنم ةبالو لكل ةدحتملا تايالولا لفكت  .عبارلا دنبلا

 لءوس دنعو ٠ حاستك الاو وزغلا نم اهم لك ةبامحو ةيروهمجن ةموكح يك ر يمالا

 ةنلهالا"تاروثلا نوم اهيمخت اق نيمو 00

 هعةسماخبلا*ةدالا د

 قيمي ا عماد + كس يطا اخ ةلوار لذا !ازوتشيلا انه توست ل ١

 رمتءوم د قع ةيعارتشالا تايالولا نئلاحم.يثلث بلطى دل اضيا هل قحيوك ذل ةرورض

 روتسدلا نم ةيلصالا داوملا ةلزنم لاح لك يف لزنتو اهريوحت يضتقملا داوملا ئق.رظنللا .

 رمثءوملا ءاضعا عابزا ةثالث وا ةيعازتشالا تانالولا سلاجم عابرا ةثالث اهزاجا اذا

 نوكي ريرحت ال نا طش ىلع قيزيِمالا دحلا..رايتخا يف لصافلا مكحلا سرقنوكللو

 دود خرم عسأتلا دنملا نم ةعبارلاو ىلوالا نيتداملا نومضم لوانتي ١8١8 ةنسل اقباس

 خويشلا سلجم يف .يعرشلا باختتالا قحب تايالولا ىدحا مدعت الو ٠ ىلوالا ةدامل

 ةراخم ل

5200 

 اهم "لمس وعسل »دفاع نه كيقزارب لوصملاو ةدوتسلا تاالواكال سس

 هلبق اهب لمع امك هدعب
 لك ونسب ةدصقلا تايالولا ىف نسنت نقلا تاتماظتلاو رززعينا] 35

 ٠ دالبلل ةيسيئر عئارش ربتعت ةدحنلا 50 مربتس يتلا وا ةمربلا تادهاعل

 نيناوق نم اهغلاخ ام يف ةربع الو ةيالو لك يف اهب اوديقتي نا ةاضقلا ىلع بجبو



 2106 7 د01 5 ا

 وغل وهف تابالولا عئارشو
 ةئاتخملاتايالولا يف ةيعارتشالا سلاجملا ءاضعاو مهرك ذ قباسلا باونلاو خويشلا

 ما ةدحتملا تايالولا ةمدخ يف اوناك ءاوس ةيئاضقلاو ةيذيفنتلا تارادالا يفظوم لكو

 هماكحاو روتسدلا اذهةنسنوميقي مهناب مسقب مهدييقت بجي تابالولا رئاس ةموكح يف

 .تايالولا يف تناك ةفيظو ةيا دلقتل نيبختتملا ةيلهاب ةفالع لقا ينيدلا بهذملل سيلو
 : : ةدحتملا

 ظ ةعداسلا ةداملا

 ءارجالا يعرم ريصي يكل روتسدلا اذه ىلع تايالو عسن ةقداصم ينكي

 لولنا ربش رشع عباس يف هترضح يتلا تايالولا ةقفاومو ىضرب رمتءوملا يف مت
 رشع ةيناثلا ةييبلا فاو «:ةصسم»+:انيرلا نيئانكاو عبسو ةنأم عبسو فلالا ةئسلا 7

 انءامسا عقون كلذ ىلع ةدابشو ٠ ةبك ريمالا ةدحتملا تايالولا الجت

 سيئر نطنشاو جروج 1

 ايشيجرف ةبالو 000

 ندع الوكت ننلكبال ناج ٠ ريشمهوين ةيالور
 34 سفور٠ ماهروغ ل اتا يل ا

 نامراش رجور ٠ نوسنوج ليثومص ميلو ٠ تككك ةيآلو

 نيو اها .رديكيلسا فار ويزويت ةيثلا

 نتياد ناثانوي * نسرتاب ميلو ٠ يلربي دواد٠ نوتسنفل ميلو» يزرجوين ةيالو
 رسيلك حروج ٠ سروم .تربر طيساب ٠ نفمسامولط + نيلكنرف نيماينب :اينافلسنب ةيالو ٠

 روم مكاحلا ٠ نسلو.سنيج ٠ لوسركتا دراج ٠ زنوميسزتق سافوط
 نيكول :اعينلاب عرش سكه ناعم ع ةووقدب نيا يسود حروج ٠ريوالد ةيالو

| 
/ 
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 ذرب

 لوراك لايناد ٠ رفيناج ساموط تناس نملايناد ٠ يرئبكم سميج-_.دنال يرام 9 '

 نسدام سميج ٠ ريالب ناج ٠ اينيجرف ةبالو
 00 غوه ٠ تبامس سود درشتر٠ تنولب ميلو٠ انكر ثرون ةبالو

 نو د جف تروس جملرا# و جاتا: اجب انيلاوباك: توسل
 راطب قمربب كاع

 نودلب ميهاربا ٠ ويف ميلو* ايجرويج ةبالو

 كلذ سنا
 نسك اج ميلو

 ارسل متاك

 ءيرامسلا يف ت تاللدعت

 اليطفتل ةساس نفلعرت ال'ةسانتمزتشالا فا ضاق خيرع تاليدضلا لس

 عنمب وأ ام ةنايد ءاشناب قاعتت ةعيرش نس سرغنوكلل قحي ال ىلوالا ةدامل

 تلا ةهيسلا+ ظافا محلا فان ءدفاصصلا وا ةنامنلا رحت فا ارو ا ا

 ميضلاو فيحلا عفرت نا ةموكحلا ىلا بلطلاو

 ةضراعم غوست الو٠ ةرحلا ةيالولا ةمالسل يرورض يماظنلا شيجلا  ةيناثلا ةداملا

 جالللا لقت يق. نيلعالا
 دحا تيب ىف ملسلا لاح ىف ميقي نا دوئحلا دحال قحب ال  ةثلاثلا ةداملا

 ةميرشلا هو ةارم 5-5 الا برحلا نابا الو. نتلا بحاص مغر ىلع نيلهالا

 مهتوييو مهسفنا ةمالس صخب ام يف نيلهالا قوقح ىعارت نا بجي  ةعبارلا ةداملا

 كالذي رطل يحرس نا عت ريشلاو يقفل سمو ياتو مل
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 7 0 0 ١ عجرم ان ياو ةملنالاف رم لفي الو

 اهزحح بولطملا داوملا وا صاخشالاو هشيتفت

 مئارجلا نم اهزيغ وا ةيلام ةميرج ةغبت تحت دحا: عضوي ال ٠ ةسماخلا ةدامل

 يتلا اياضقلا يف الا (يروج دنارك ) ىلعالا نيمكحملا سلجم رارقو ةباقرب الا ةحببقلا
 برحلا نابا ةمدخلا يف نوكب م شيحلا يف وا ةيرحنلا وا ةيزيلا تاوقلا يف ثدحت

 ضم معا ولا #اخ وأ هتاح ا الو. نمو ظنا

 با 000 ا ا فلفل ةدعلو ةرم نم يعول

 الو ٠ ةيماظنلا قرطلا ىوسب هكالما وا هتيرح وا هتايح دقفي الو ٠ ةيئانجلا ىواعدلا

 ظ لداع ضيوعت نودب ةيمومعلا عيراشملل ةيصوصخلا كالمالا ذخءوت

 ةيمومعلاو ةعيرسلا ةعفارملا قح ةيئانجلا ىواعدلا يف هيلع ىعدملل ٠ ةسداسلا ةداملا

 ىلا ةعطاقملا وا ةيالولا سفن نم تاباغلا نع نيدرحتم (يروج) نيمكحم سلجم ماما

 58-5535 لباد ف رات ةيهاطللا »نراك طرت لح اره هدرا اضل

 هدوهش رحت ناو ٠ هيلع دوبشلاب لباقي ناو هيلا ةبجوملا.:ةمهتلا ةيهامو مرحلا عونب هلع

 هنع عفادب نم هل ماقي ناو روضحلا ىلع

 ا الملا در رقيعلا صام وكيلا غلبملا داز اذا ةيعرشلا ىواعدلا يف ٠ ةعباسلا داما

 بف رظن ىوعد يف رظنلا داعب الو ٠ اظوفحم لظب' نيمكحم سلجم ماما ةعفارملا قحف

 حبري ةيع تكلل !تامللفنلا نجوي الا كاناللولا+ ف. ةيكحم ةبا ىف نوتات

 1 ينل ولازال ارتاح ةاعايارستل انك ييناج نازي اللا .ةسناتلا وألا
 لول برا, راج وا رش يردك وأو

 مدع وأ: زاكنا:هنم-ذخعوي :ال.روتسدلا -يف .ةمولعم قؤقح.دادعت .ةعنساتلا ةداملا+... .

 ةطرتسلا يؤكل وقع بم اعل رسول



 هع 1 ةدحتا :ءايالولا خ هراثو») تع
 تككلكلمالا ا اا ا كنح عاو  لم هب حاو  يهساما ع ب حم امو محا الا

 7-5 بسحب ةدحتملا تايالولا ةموكحب ةصتخملا ريغ تاطلسلاب ةدياا ةداملا

 نيلهالل وا تايالولل ةظوفحم نوكت تايالولا نع هب ةعونمملا ريغو
 ىوعد ةيا لوانتت ال ةيلحتملا تانالولا ىف ةيئاضتلا ةطلسلا هب شع ةيداجتلا تقال ١
 نم وا ىرخا ا ناكم نملة تا يلع 50 وا تادّتبا لدعلا ١ ةعبرشلا يف

 5 ١ 0 2 9 ا 200

 0000 هتبالوا يف لكنياخيتالا »بل قمل ىردنلا هتيم افق ةيباثلا ةداملا

 لقالا ىلع نوكي نا طرتشيو ٠ هبئانو سيئرلا نم لكل عارتقالا قودنص يف مهباخنا

 نوبختنملا.بتكي نا بجيو ٠ اهيف باختتالا يرجي يتلا ةئالولا ناكس ريغ نم امهدح
 مسا اهريظن قاروا ىلعو ٠ اسيئر ضي ياقلانئواذلا مسا تيوصتلا قاروا ىلع

 ءاسءور نوبختتي نيذلا ءامساب ةيصوصخ حئاول اضيا اهمكلم او نرش عقال س١

 بجيو مهنم لك .اهزرحي يتلا تاوصالا ددعبو ءاسءور باون نيبختنملا ءامساب اهريغو
 يالا زكر لا ىلا فالغلا ةموتشم اهولاسريو ماسقالاو ميقاوتلاب حاولا كل

 تارضإالا دغر يرسل ني دلما ءاضغل ةرضجم اروح للطت لكلا خويشلا سلجم يف
 الدم ددسلا كلذ ناك اذا اذه ًاسئورام ىدانج تاوصالا ةيرتكا نع ةيسا ا

 سلجم بختتيف ةبرثكالا كلت دحا زرحي مل اذاو ٠ نيبختنملا ع وبحم تاوصا ةيتكل
 .مهريغ نم رثك | اتاوصا نيزئاحلا نيلوالا ةنالثلا نم.ةسائرال اتاذ اروف كاذ ذاباونلا

 داحتالا يف ام ردقب تاوصالا بسحت سيئرلا بانتامر .ةضازبلا صا

 باختتالا يف اهنع بان ءاويس :دحاو تؤص ةيالو لكل :ريتعيو: تايالولا' نم/ يك يمألا
 ةدحتملا تابالولأ يثث ددع يواسي .ددع نيبختنملا نم'عمتجا اذاو ٠ رثكا وأ اويطع

 عومجم .ةيرثك| ىلع لوصحلا نم دبال لاخ لك للعور باجتإلاب عورشلل انكر

 ىلا- ..:باونلا يلوم :قفوتي مل اذاو ٠ .ًينوناق مباخيتتالا بسحب :ىكل ,تايالؤلا داق
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 رسيئرلا فام للوغف لت تاذا بشت عزاز نبق ( هيلا كلذ قبنتا ىنت) نير باخ

 هلازتعا “وا -نئيئرلا تومئذ امك ةسائرلا

 د راد لولي نحقرلا بناوجاقسلا تاوزمخي كا تون يذلا ضحتتلاو "<
 ةيرثك الا بصت مل اذاو ٠ نيبختنملا عومجم تاوصا ةيرثك ال الثمم ددعلا كلذ ناك اذا

 ىف (قرلوالا نيالا هل لرسول: بئان' لختتي نيندنع خويشلا نسلجمف ادحف

 ةفلءوم ةئيبلا نوكت نا يفكي كلذ مامتالو ةيرثك الا نيزئاحلا ةباينلل باخنتالا ةحئال

 اينوناق باختتالا لعجل ةيرورض ددعلا عومجم ةيرثكا لين نكلو خويشلا يئلث نم
 ةسائرلا يلوتل روتسدلا بسحب الها سيل نم ةسائرلا ةباينل بختتنب نا زوجي الو
 ' ارش ةثلاثلا ةداملا ظ ظ

 لل اراك اندم ناك« انيالا راع رقما ك[يطتس اللا قلعت راجل "لاا كوالاحنعلا
 ةدحتملا تايالولا يف اهبلاّمعتسا زوجي يكل ةعيرشلا بسحب هيلع اهوكحم مرجملا ناكو

 ايتام

 لم اع 3 ةداملا هذه كيفنت يلع الات مكر ام يناثلا دنتلا

 :دكج ةنياذلا ةقالا

 مهاارتا ياما واكرتارالولا قفا ةيشسمتلا وا نيدولؤلا -صاختشالا لك لوألا دتلا

 دقوا ىلع اذار نال ين قو نزلت يتلا ةيالولاو ةدحتملا تايالولا اياعر نم

 تاردالولا يمال ززبسلال نا ابك جسما تايالولااناغؤنق رمتتو تازاثللا سنسر
 تكتم يحك هين عاملا قارا سوك للنار وجو دنا است نأ

 دج لا مانت ءاوانفلا  طقاونع

 اهتاكس ددع ىلاةبسنلاب نونوكي تايالولا نع باونلا سلجم ءاضعا يناثلا دنبلا
 يا ىلع ركنا اذاو ٠ حارخلا نم نييفعملا دونبلا ادع ام ةيالولا ناكس 1 مرا
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 بئانو سيئر :باختتا يف :تيوصتلا_قح:ةيإلؤلا_فنينظاقلا:روكذلا نم .صخخلا

 ةيذيقنتلا ةرئادلا ىف نيفظومل وا يرظوكللاهلاوتج انتا افا 52

 انلاب كلذ هيلع نكتلا ناكو اييعرتتكم ليم ءاضعالاوإ تناك ةيالو ةيال ةيلاوستلا ١
 الا تيوصتلا مرح ةقيرط ةياب وا ةدحتملا تايالولا اياعر نمو رمعلا نم نيرشعلاو ةيداحلا

 ىلا ةبسنلاب باونلا ددع طقسيف ةميرج هفارتقا وا ةروث يف هك ارتشال اطقاس هقح ناك اذا

 نيرشعلاو ةيداحلا ةنسلانوغلاب مهو ةيالولا كلت يف تدوصتلا نيمورحملا صاخشالا ددع

 مهرمع نم

 نمم وأ باوتلا وا خويشلا يسلجم ىف اوضع نوكي نا زوجي: الد ثلاثلا لإ

 ةموكح يف ةيرحاوا ةندم تناك ةفيلفو تلا ةزعشل نا هايم وا نسل

 "بصنم هقيوت نيج نامبالا مسقا دق َنأك م ابتابالو دخلا ةموكس او ةلعتلا لا

 ىف اوضع ناك *وا:ةدحتملا تايالولا ةموكسش هنئاظاو تسلا نتظر
 5 قا ةئاَضق وا ةقارحا ةفيظو ادافترناكموا»تاقلولا ضضل لقا نع مشل 7

 تارالولا ناعةروش وا يابه يفك رتما ميك ةسيئلاظوانالؤللا رتل ديت لسا ١
 روك ذملانامرحلا عزن يف قح سرفنوكلل نا ىلع ٠ مهب بحرو اهئادعا دعاس وا ةدحتملا

 كلذ ىلع نيسلحملا الك ءاضعا اثلث قفتا اذا .

 نمو ةعيرشلا بجومب اهب ضوفملا ةيمومعلا ةدحتملا تايالولا نر عبارلا دنبلا
 حايه دامخال تامدخلا ىلع ةافاكملاو دعاقتلا تابترم عفد نم ةلصاحلا: نويدلا اهنمض

 نم ةيالو ةيا الو ةدحتملا تايالولا ال نكلو ٠ لادج الو اهيف بير ال ةروث عمق وإ

 دض ةنتف وا جايه ران مارضا نع اجتن امازتلا وا انيد عفدت نا اهقتاع ىلع ذختت اهتايالو

 نويكلا الان لك نإ: لد. يقتنع زدت ا راسخ نيف ةيلام رع يعل فا همست

 ! ةعرشارعو طابت و



 «  ةدحتملا تابالولا ونس 22 < تيب +

 701353537313531 31111 1 1 1 11111 01 1 1222721 يي يي يي يللا

 تسانم عارتشاب ةداملا هذه ذيفنت ل ةظأس ا الا دننبلا

 ةرشع ةسماخلا ةداملا '

 نما نشكل لا كن اطأا وذ جيرلاسلا عا ذل لارا ٠ تلم ةركش الإ اننا لوالا دبل ء

 بسن وا ٌنوشللا وا سنحتلا ىلا" رظنلاب اهتابالو ئدتا وا ةدحتملا :تانالولا نك

 ش الا موو ملا

 بسنت عاّرتشاب ةداملا"ةنه"ذيفتت, ىلع ةطلس نرقنوكلل يناثلا ذنملا

 دس س7 1 4 7 03- 4]) >>

 ناو تسللوا: لصقل

 ةفدص ةدايسلا هيلا لصنت الف ملاعلا ماكح مظعا وه ةنحتملا تايالولا سيئر نا :

 راقت ئيضاب وهنلا ها قلن نيبلم عض قداازا وأ قو قاما هلو رار نومافما لقلة لا

 ةنيكشلا“:ىلا نوخوعي, مث هباختنا.لخال تاونس عبرا لك ةرم ةيسايس ةك رعم ربكا

 را لع رس رسالا ياك نس املس نقر
 نا هيل, لترتيب: كايتو .زئافلاف .٠ ئمظع ةيلؤعوشم قطتي ةسائرلا بضنم/ نانا“ <
 اهريدت ىمظع ةلا ىلع رظانيو سمشلا تحت ةما مظعا عئارش بجومب ماكحالا يرحب

 ءايشالا رقحا منطصت ةمرغ ةل1 يهو٠ ءاسنو لاجر نم فظوم نويلم فصن يدبا .
 ةعرتك ةميظع ةعرت رفح وا بجل.شيج ةئبعت ىلا ديربلا لقنل سيك ةطايخ نم اههظعاو ٠

 امان



 اذككَل ةةدطتنلِن |

 1165 «  ةذحتملا تاءالولا خيرا 0-2

 211000 ا ا ا ل ل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2222222222 22 2 222727232232212 2

 أما اهرسفت مك احملاو تامظنلاو عئارشلا نسي ( ةمالا ساحم ) ني

 ةنسلا يف رالود نويلم ةبام صصخي وا:ضرفي نا هنكمي سرغنوكلاو ٠ اهذفنبف نشيئرلا

 قراناو عطلان هتان وسم وق , ىتلا :ةعيرشلا.ففني سليئرلا .نكلواام ضرغلا

 نويلم ةيامعبرا قافناب يضقت عئارش ةعبت لمحبي ةسلئرلا ئلوتب املو ابايبس يف فرضن يتلا

 مسقلا هَل نا لب اعتق :مئارشلا ذقن قيسفتإلا ىلع تماما و ةقساتت ةلم يف رال ود

 سرغنوكلا ىلا رخا ىلا تقو نم هلئاسرب ثعبب نا هيلعو ٠ اضيا بعضو يف رفوالا

 اهنوعوش ةيقرتل ايرورض اهنس ىري عئارش ةبا ىلا ريشيو ةيمومعلا . دالبلا ةلاح نع هديفيو

 لاما رادقمن ء.ةيلاملا ريزو ةطساوب .سرغنوكلا بختي نا.اضيا هيلعو. اهلاوحا حالصاو

 كلذل بولطملا غلبملا نر صصخب املو ٠ ةلبقملا ةنسلا ةدم ةموكحلا تاقفنل مزاللا

 0 هعبقوت و هيلع سيئرلا ةقداصم دعب الا هب لمعي مال

 يمسر لمع يأ نع لوءوسم وهو عئارشلا ديفنت يف هنوك راش نوريشمع ةرسرلاو

 ميهربأ نسفوالترقفح ٠. شقرلا' ىلا ةيسلاة نر كشتل مهتارارقو ٠ مهدحأ هرشأس

 نوداضم مهو اهذافنايف ابغار وه ناك و هبريشم ماماثحبلل ةل اسم رط هنا ةرم:ناكنل .
 نيكولا قاقفر العن دحلوو :ىال_.ةعبش تاوضالا تطضاكق

 رغضا نييعتأ قم [ةعفظوملاو بضانملا لك, ظحالب# نا نسر قلعو كلاعب كلانالا]

 اغشا نكلو لوغشم ادبا وهف ةيسايسلا دالملا ةطخ ريرقت ىلا ديربلا ةراذا يف رومأم

 ناب كلذ ولام“ نلانلا دارفإ رئابك هجر كو تل رعت را لل ا

 ةدقلا اربح لالا مكاو كام يف نب كاسر لش ر]ولا ١

 هيلا ةدراولا لئاسرلا لست .- . يظنتلاو:بيترتلا لفت ةلسلاةزومنالا نع اييلع فلا
 اهيلع عالطالا سب سيئرلا مهي يتلا لئاسرلا نا ريغ نيفلالاو ةيامسمخلا ن ني داتا انموقأ

 بسحت  لئاشاولا كلت ترب نا ديحولا :هلمع. ضخش 545 ين ةيأملا ع اصخش



 06 ةجتعلا نود الاولا ب در لفل نا

 101 1 ا خخخذخذذ14#1#111 ا 2ظإظظ1]11111111 ]1 1111111 ----9 0“ 01000011 ا

 1 نارا قاع واع ني برا ا قو هسه يروم 5 7 اعف نو

 ىقبت امو هيلع سيئرلا رارسا مناك اهضرعي نا نودب .عوضوملا ةبراقتم تناك اذا ةدحاو

 اهنم هياع عالطالا سيئرلا رارسا متاك مهي ام ىقبي الف ةفلتخملا رئاودلا ىلع هنم عزوي
 اذهو هل ةصرفلا حونس دنع اهاوحف ىلع شيئرلا علطي هنهو ٠ يقالا فصن ىوس

 افالغ ىلع لئاسر هتارماو سيئرلل درت ام اريثك و ٠ ءاضتقالا بسحب ةبوجالا هيلع يلم

 ءاصخا ءاقدصا نم ناك ام الا اهنم امبيلا لصي ال نكلو « يرس» وا « يصوصخ» ةماك

 ظ ظ امهبدل نيفورعم
 |0000 ل ل111 تسل ايلط لئلشي طرت ةيسحلا تايالولا سيئز نانامرف

 نيرشع ودن.عونلا كلذ نم لئاسرب ايموي هنم بلطي يذلا غلبملا لدعمف رومعملا يف رخا
 رالود نلأ

 0 ربك ةداب قباسا نع ريخال رطشلا يف سب للة ما جداورفتت

 تنارغسيئرلا نامزيفمهنالاقيف ٠ةبوجالا ةياتك و لئاسرلا ضف لامعا نيحاوتملا لاْغْشنا

 اود تاعات نولهشتت اير اذاورو نصاب ةفاتحم باغلاب قولا نوفرصي ونا

 ظ . وبللا ىلا نودوعب

 ىلوالا عيياسا ةثالثلا.يفف سيئرلا تقو نم ارك يقع لاب رلزدلا تفاوت

 ديلا زم ةينس فلا نيعسو 0 ىلا نيسمخ نيسمخ نم ةحفاصم ىلا رطضصب ةسائرلاهيلوت نم :

 بيغتلا لاجم هماما حسفي كلذو هراتخب ناكم يا يف هتفيظو ماهم ءارجاب قح سيئرالو
 تايالولا دوددح جراخ ىلا سيمزلا باهذ مدس أم زوتسدلا 8 دحوي الو ٠ ةمصاعلا نع

 جرخ ةتخب يف ديصلل هباهذ يفف كلذ لعف نم لوا ناك دناغيلك سيئرلا نأ ريغ ةدحتملا

 هدالب دودح نع يكيتنالت اللا: نسونافوالا َ لايما ةنالق

 اما 'ةعوكدلا ين جينظؤلا ذا هيض نما لا ماعلا تعا نمالانرقو



 تال كا فد تايالولا نم ١

 واو هو هل هيه هل نك هعح هن حم هتك 044888888 هج ل هوم اق نا 06 احح عع 0 اكل 6 حل ه0 0 ا ا اندتددتلتل

 هليش نير 0 2 الضفو ٠ 20017 ىم اهضرش تلا نييالملا ديال قفا اع

 (داحتالا يف 100 انوزيرا لوخد لق تناك يتلا) ةوق هلق يماسلا همصنم أهان

 5000007 تاو ساحم نم 54و خويشلا ساحم نم اوضع ١4 ةوق لداعت

 ةدايشم وان ةضواتم شرع كلا ناكمإلايذلا:رمالاو ءاضقالا ىبل هلورص ١

 تاقفنلل مزاللا غلبملا نيبعل هضفر دنع وه هامسللا ىصتعمب 5 وه أملاط ايف نوي

 ءاشي تفيك هيف: فّرصتلا قح هل ةدختملا:تايالولا:شيببلا داع نتاقتك« ستر
 ةضراعم نكمي ىرخا تالاح دجوتو شيجلا تاقفنل مزاللا لاملا نيعيدوبف سرغنوكلا ام
 أميف 5

 ئأ نم طضب الو هيلع صضيعلا يماني داق هك هدم 00 نسوا هصخش 7

 2 رم هقوسنأبا سيئرال هلعف نكست املك و لتقلا ةميرج بكتراولوىت>ناك فظوب

 ربجيال مامتالا لاحيفوىتحمَمشملا نمكلذيفامىلعهماهتاوه همكحىعرملا ماظنلل افلاخمالث

 ةهاضم ىتدا نمصتن ومأ يأ ىلع ا لو هنيعم تا روصح ىلع وأ قاطتسالا ىلع

 قوفح رصحب وأ ددحم زححلا وأ طضلا كلذ نا لاقل ىلع كلذ ةيصخشلا هني رح

 ريع انعلا دوتشدلا ةطنتي ركمي نا دارفالا بتال, نكسسو ةساسيلالا ىلإ 0

 يجنز سيلوب ىلا دقق ٠ اضيا هيلع زجحيو سيئرلا ىلع ضبقي ةداعلا فول ام يف هن
 ىف ةعئرشلاب ةضورفملا ةعرسلا دج زواحت هنال تنازرغ لارتحلا:ارلع نقلا سانا

 أرالود نيرشع عضو 5 هتفيظو تجاوب همايعل نرسيل ولا تَفاَوَع مدتماف همك رم قوس

 دغلا حياص يف ةمكحملا يف اهرسخو ةناممن

 دقق ٠ اضيا ةيئاضقلا مك احملا يف هل واحب ام ءارجأ سيئرلا ةعاطتسا يف كلذك و
 3 اضاطنإو مبل فر م ملء ءابشا صعب لمع نع لال أوعنم ن تأ ارارم بحل لواع

 * سيئرلا ةطاسب ثبملاو لشادتلا تباو اناب كلذ تضفر مكالا ناوض هيعرد ِ



 -« ةدحتملا تايالولا قلسم 7 اد
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 يي ااا ااا عنان نننخخ1#111#11ذ#1#1#1#1#11#ذ]1#ذ#ذ1ذ1ذ]ذ ذا 1#1#1#111ذ1ذ يااا 500 ا ج46 22د عجل

 رداث امبم اصخف ءاضعلا ةرئادو 50 رلا اما يداعو بلاغ امبعاّزن س رقتوكلاو تييضرلا

 | 1ءلح :ةفئاقوت قالت ق كلكم طا ازواج سيئر نأ ثدحو ٠ ادج

 ردصا دق » لاق 2211 ننيولا ىلا كلذ يمن املف ةيدنهلا :لئاعلا ىدحاةلاسم أنار

 « ئرتل هدفش نالا هعدف همك موا نا

 7 كا ةلاعملا تالا ل تقر تدل هاج عقنلا ةييجاولا_ نا نوط اق ازينكأوف

 نطقيو ربك ابتار لواتتي "نا يمني هلا. يلا ةينغو ةييظع ةماي قيلي ال امم امه ةتكسن يذلا

 ال نيذلا ددع لق ةئينه ةشيعب عتمتم وه ةرضاحلا ا ةنا ل .٠ مخقاةتكسم 9
 :أسمضيالا تيبلا تاقفنب مايقلل يضتعملا غلمل اق ٠ .دالسلا ءاينغا نم ابيلع هنودسحب

 ةدحاو ةرم هنيبزت ىلعرالود ةيامسمخو نيا قوم الق نق نامث و ةتسبردق

 ةينيصلا ةينالاو٠ ةفاتخم راهزاو تاتان نم فالا ةسمخ ىلع فينبامب ةيمسر ةلفح يف

 ءاعطلا نانا ء كيهأ رالودفالا ةتس أ مم ٠ .ةيمسر ةميلوي فهن دئام ىلع لمعتست يتلا

 6-5 3 د
 يل دوجوملا "لصف نم اهنوقتنيىتلاكلذريغوتبكافلا 2 / دم

 ارالود 50ه 9 رالؤد قلا نر و نالا يي ل تتار 9

 نامز يف هبئارب الضو مقونال يذلا ةّموكحلا يفظوم لك نيب نم ذيحولا وهو اءرهش

 تدلا ىتنو اًنَسَنيِتَسو ةتسو ارالود <75 غاسم سيئرلا لواتتي ناك دانك ةساتر

 ارالود 45 غلب ري 3ك النول لسرت نا ةيلاملا ةرازو ةداع نم ناكف رهش 2

 ارالود 4175 غلبميرخآ هيلا لشوت الا ديلا ا نا ينأدو 3 نيل 7

 دو سس غلبمب سيئرأل ةنويدم هني حلا وأ اودحو هن ذم ءايتنا 9 0 2

 ا ع ا م 1 السوة ساو حنس يا كلذي ها هلا اواسراؤ

 ا و + يزرجوين ةيالو نم نوتسنرب ةنبدم يق هتب د يف همحل ةامج يف دتلفياك

 دعا َْن ا هن روص دخأ يف ملاعلا يف دحا لك قوع 0 000-- :الولا سيدو



 "0 كك ( موعتلا كانها 5 غ1

 7111113011111 1 1 1 1 1 1111 1 1111 22 227222222 22 2 2272227222 2 2222221722 2 22 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2222222222222 ب يب بيبي ب ب يبي يبي ةدكتتتتل

 ظ ( طقف) ةرم فلا تفات سر روص ةمصاعلا يروصم
 اخت يف ملاعلا يف ةيسابس ةكرعم مظب رامغ نوضوخي نييكر يمال نا اف

 طحت نعلق ننلا ةبامسين مرتك ا نانا قيقيت ده رؤس مهتبزوبمُج سيئر

 فارغاتلا تاكرش لكو باختتالا ةليل نيتوصملا قادوا اهيف حرطت يتلا قيدانصلاب

 ىصحب الو ةفلتخملا تابجلا نم تاوصالا لقن لجال ةليللا كلت يف مومعلل حانت نوفلتلاو

 ةرجأب قيلسرا ول ئتلا هليللإ كلت ىف تاكوشلا كاتبتالثبا: ايقنت يتلا مر

 ةك رش نإ نتج تارا مهلا ندري الست ابءاقولل ايلا ةرجا تفلت حالا ل

 ميلا بايع ىف .ةرخاملا نفسلا ىلا :باختنالا رابغا لقش نكلسأللا فارتتتلا

 ةسائرلل : :هنوحشر..املف. “ هباختتا نم زهشا.ةعبزا دعب ننيئرلا بيصنتب لفتحنو
 رابخالا فحص . .نم هماعي ليكلذب هنوئشي الف هباختنا مث اذا اماو ايمسر كلذب هنورخب

 لمجا نم يبق بيصنتلا ةلفح اما ٠ ةمصاعلا نطنشاو ىلا رضحي ةليلق ماياب هبيصنت لبقو

 اه رهام كيللخلا ىف سلو |عاملادن طع تكا الابن نوعي البلا دج اا يف دهاشتملا
 اجا وفا اومانلا دازاوطتاو تلقت وعلا. نيسخل اك اهلك زادوا لبا نر ل١
 -: يف ةمصاغلا يف ةيبالا للاب رووا ضرعتستف البلا ءانا رئاس نم ةمصاعلا ىلا
 ظ مويلا كلذ

 ىلا ع وع مايقلل رالود فالا ةثالم غلبم نادتسا نطنشاو جروج نا

 بيصتتلا ةلفجم انف تلاع وتلا ةعاقلا ١ دااسننفلو « القار هشطقل لدا ل 00
 ري ناسا ميس تقلا هفيلحت 'لجال سنقل :كاتكلا ني ت2

 هياحيضا دحال هنيضنت دعي سهدا,ناج ىبيئرلا تك كقاؤ.» ,ةموكتسلا راد قضاللل ىودألا
 ناريغ هقايحب يف اليثم هلدهاشي مل امم نينبلا هماسقا ن | ةريزغ ومد تبكس هناب الثا
 سيئرلا مايل نإ وخلا قباسلا سيئرلا دقفل ءاكبلا كلذ ناك اذا ام يف ملعب ال

 0و



 5 تايبالولاد لشكو ة) كح 00

 نا ىباو راذا ثلث ءاسم هنكسم حرابف وه اما نسرفج ةسائرلا يف هفلخ دقو ٠ ديدجلا

 دليلا ىلا .تةبصمب كمزت نا وا ةفيسمملا فحل ياخ ولا ةمصأابلا ولا كك

 هنا و :اوعابتش قاتلا سيئرلا ةبجاوم اتاتب ىبا نوسنوج سيئرلا كلذك 5-2 ٠

 ةيضارلا موف ةيوكبللا ة1دتتلا باماثلا خف هتناتع للا لك راؤل
 اول ةزالجن قيعااوللا نيل ظل لوبا يبرم النسا قدك كفو

 يوذ نموه ريغو ءارزولا نييعتوهبيصنتلا دعب هلمعيام مهاو لبقملا فيرخلا ىتح ةلغاش

 دورات فرامل يدعم ولا 5 لعلم هناء ةيالل ا ةيبلاكيلا عتاكتاذا انا *تمانلا
 ايفو (للوالا/ ةيوتسلا هتلاسرب “هيلا كلور نع فنركلا ءانتلا دنعو ٠ ةداعلا

 ةمالا ىضر باسنك ١ لواحبو اهب موقيس يتلا ةعفانلا رومالاو اهعبتيس يتلا هتسايس حضوي

 ءاحنا رئاس يف ةروك ذملا هتلاسر رشتنت يكلو ٠ مفانملا نم ةلاسرلا كلت هنمضتت امب هنع

 لكو ايمسر رشنت نا لبق دالبلا يف رابخالا فحص تارادا لكل اهتروص لسري دالبلا

 ىروشلا سلجم ىلا ابلوصو لبقتلاسرلا كلت نوارقب كيسكملا ىلا نيام الو نم خاسنل

 دعبو « ةحابم» اهنا دئارجلا يلسارمل نونلعي سلجملا.كلذ يف اهتئارقب نوادب انلععو

 اقدم نييئرلا ةلاتمر ةرش ان عراوشلا يف دئارجلا عزوت ةدودعم قئاقد

 تايالولا. خيرات يف عونلا كلذ نم لئاسر بتك نم ربشا تلفزور سيئرلا نا
 تادرفملا لك تعمجول هنا لاقيو دنالفيلك سيئرلا هبتك ام فعض نم رثك | وبف ةدحتملا
 ىلا تادكلا تزاكمل اةيملو هايبر دام كاقلتع نوتباسلا- ءانضورلا: طمتشتلا لآ

 هر ايام زد تا اهلمعتسا

 نم الكتير و لضقب ةركلا ةنابحتلا دنع مهنا سئرلا :ةلاشز حست "اناحأو
 5 ل :

 اهيركاح رمادقؤ وتم عرش كلذ" نمو روتنمدلا دون



 ب م« ةدحتملا تابالولا خيرأت»

 وعسلاو نمادلا لصفلا
 عب ةيجراخلا ةراظن

 ,ىرخا ةرثاد ةيا يف نيفظوملا ددع نم لقا وه ةيجراخلا ةراظن يف نيفظوملا ددع

 ءارزولا ربك | اهسيئرو ةيمها تارادالا عيمج رثكا اهنا ىلع ةيك ريمالا ةموكحلا رئاود نم

 رظانو ةسايس لاجرلا ردقا بصنملا كلذ يف اونيعي نا ءاسءورلا ةداع ترج اذبلو اماقم

 نع اههدعاقت وااهشان وا .نسئرلا توم دعب ةيروبمحلا ةيمائزن_ىلوت: يذلا رش 1

 اهالوتيف ةسائرلا يلوت هتعاطتسا يف نكي مل اذاو ٠ كلذ ريغ وا ضرمل ةسائرلا ماهمب مايقلا

 ةيربلاف ةيلخادلاف ةيرحبلاف ةييرحلا ريزوف ةيلاملا ريزو وهو ةيمهالا يف هدعب يذلا ريزولا
 ءارزولا نيب لوالا وه ةيجراخلا رظان ماقمو٠ لمعلاو ةراجتلاف ةمازدلاف ةايطال ربلاف

 ابلامعا مظعم نا ريغ ةمصاعلا نطنشاو يف وه يمسرلا ةيجراخلا ةراظن زك رم نا

 كلامملا يف تايلصنقلاوتارافسلا ةظحالمابلامعا صخا نمو * ةيبنجالا دالبلا يف يرجن

 .دالب 5 يرحب ةكاف قطنخاو 0 نعد .ساوملا كل لمع ل عمو“ ةفلتخملا

 508 أمب مامتهالل ايدول ئلا_نيدمتعم لسرت نا دالنلا هذه تداتعا دقو ٠ فاجالا

 ادمتعم ناك نيلكنرف نيماينب نا انب رمو ةقرفتم تارمعتسم دعب تناك ذنم ماملا نما ظ

 1 جوونلا ناك رييراستنا لربك ر يسال تاع

 1 للا ءاللا يد بيتل االولا ييسمو :لصانقو ءارتش ىلعتيترت

 201 الب ايف ]ه1 7, 216 نم اونقتب نا ةيسايسا ميتاطإل يجاوب مايل يف
 40 ١
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 نم اونكمتي يكل دقعلاو لحلا يوذ نيبو منيب ةقادصلا ناسا نوتشو اهيك نوتزكا

 ةحاحلا سيسم ىدل يبجلاصم كيفنت

 رنا يتاكد قطنشاو ىلا نييمبمر ةارفس لاسّرا لدانتت يتلا مصاوملا اما

 سفن لغشبي وهو هلسرت يتلا دالبلا ةيروهمج سيئر وا ناطلس وا كلم صخش لثمم وه
 0000 ا ةلوطوف ةسكلا تارالولا ريغس كلذك ٠ هللترمب هلغشي ينل مذلا
 اهيف هسيئر هقحتسي يذلا ماقملا يف هلزنت نا ةلودلا كلت نم عقوتيو سيئرلا سفن

 نا هيلعف اهيف وه ينلا ةمصاعلا يف قئال ربظمب ربظي نا يغبي ريفسلا ناك اذاو
 كلذوحنو تاربسلاو تاوعدلا مهلدادو مهيد امؤمهتاعمتجميفءامظعلاو ءاربكلا كراشي

 دير رتسملانا ليق ٠ يصوصخلا هبترم ادع ةظهاب تاقفن هل يضتقت كلذ لعفب يكلو

 يواسي كلذو رالود فلا نيسمخو نيتي ام ايونس قفني ناك ندنل يف.اك ريما زيفس
 صام لاغشا:مبنكمي قف ةؤرثلا يوذا نا. حضاوو + .ةبئازم. فاعض ةازثع نمارثك
- 

 سيلو ةيسايسلا ةرادقملا يوذ نم اصاخشا نا يف نوبغري اك ريما اياعر نم, نيذلا اما

 ةموكحلا نا يف نوبغريف نيلثممو ءارفس بصانم نولغشي طقف هارثالا يود لع

 مهوحتو ءارفسلا تاقفنل ةيفاك بتاور نيعتو تارافس راود *ي ثني ةيكريمالا

 مابم يف نولسرب نيذلا نوبودنملا ين'اي ةيمهالا يف نييسايسل || نيلثمملا 5

 نيدمتعم اقرت يللا البلا قلل واسر ءالءوهو نيقلطم نيضوفم وو وا ة ةيصوصخ
 ةيييزلا مخي ماهم هيف نوسرامب ينلا ناكللاو ءازغس نبلو ةماعلا قطنفاو ىلا
 هزك رم هيضتقي امم اهوحنؤ مئالولا يف هناا كباقشسملا قف دقو + ةداصقلا» فرعي

 مع 'اةرنع ينيل ايكو ىيلبلاو رسل تاضالطما نييتسسا رولا ظ
 ( و 0



 ا هدا كادر )ا خيرت ١

 هع لا» ع م ع اا روحا 00-0 ااا ع ا ا

 نع بناتنا نهر: سغا غو. ةيراحتلا لئام لواتف ةلصيفلا ةنظ را ١

 ل ةءايصسص ست نسون .ضيساببلا نيلسل اص ا

 ةيبوروالا كلامملا ةليلقو ٠ ةراحتلا ملاح اك ل دهني يحيرولا 7 يف ةرشننم

 نالا ةيمنجالا اتراحت ناف ةيننجالا دالنلا ىف ةراحتلا قاوسا ىف 14 ريما .يراست ىتلا'

 نع ثحبلا نم نو اتفي ال لصانقلاو ٠ ةنسلا يف رالود نويلم ةيامثالث نم رثكأب ردقت

 دوعيو ةينطولا ةراجتلا يقري امم ةيك ريمالا علسلاو تاعونصملا اهيف جورت ينلا نك امال؟
 دالنلا ىلع ةورثلا».

 نا ةيك ريمالا ةيلصنقلا دناكناوين يف ىدملل عنصم بحاص لاس ريصق نمز ذنم

 نالاؤ هل,اهتلسراف ؤيلكتالا دالب ىف قرفملا : ىدملا ةعابءاقبسا نمضتت خلال ٠

 ئدنلل استاضنب. ةروبشملا دآيفش ىلا ةبكريمالا ئدملا نم ةرظنقم راو 0 ا

 لك ديول انيق 2 انه نم تريك ثداوح كانا ك0 عطاوقلاو

 نوباحب عفانملاو ريخلا 0 ءانمالا لعفي اذام يرنل ابنم ةدحاو:

 لماعم 0 هعنص ىلع يصو ام ىلا راختفالا ديب راجل ةراظن ريشتو ة مهدالبل

 اهدحو نيتنجرالا نم رالود نويام 7 هتميق امب عفادملاو تاعردملا نم اكريمأ' '

 ريسلا يف لصنقلا بغر اذاف ٠ نيحايرو دورو نم اشارف ةيلصنقلا ةفيظو تسيلو
 لصانق نم هيرظانم ناو اميس ةحوتفم ادبا هرئاصبو هراصبا نوكت نا همزليف مامالا ىلأ

 1 يف نو كك رفأ لضانت دجربو ٠ هناي تسلا دحر ساارم وندخل لوبا

 دادي : رم بعصا ناك امبرو .* ةيصاق نك اما يف انايحاو ملاعلا يف يراجت زك رم

 ,ءاهرف تبت دالب دودح ىلع ل ةيلخاد يف 0 2 1 تايلصنملا

 ش 0 كلت مظعمو ٠ يفناش زبن نم عيباسأ تس ريسم ناكملا كلذ ىلا لوصولل يضتقيو

 نوضافت نصضلا ةراحب نم ةيام هيف فدحبو رمنيذ ريس ريغص قروب عطقت ةفاسلل
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 مويلا يف هايس ب ميباعتا ةرجا

 0 للا ها لا يرعو ا نك ويمألا 'تانايفتعلا تلا ظنت ةينتجلالا تاموكشللا كلا

 نينسلا يفو ٠ اجذوبن اهايا ةذختم اهلاونم ىلع 0 [غرب نما لعكالا اهقعشي

 ةربصالا عمال لواو ٠ تايلصنقلا ناش "العا يف اك ريما ةموكح تبغر ةرخاتملا

 تناك كلذ لقو ٠ دوك كازو لام انك ادلاجر ننشد اياك ولا
 00 از نيوز باسل لاوطلا ام ىطقت ةدئاز ةلضخ ةماعلا ةفيطرلا طش

 :تاحالصا ىرجا 7 5 ماع هك اراشعاو اومس ةرئادلا كلت ل

 ا اا ود ةوذلا ولع طور ]دو ةعتاش دعاوق ىلع تايلضنتلا اهناو د
 0000 11 لانوتك ناك نب تاليا كب نا اوه كلذ قم د ضشلاو + ةمئالا

 اضيأ“انيسحت كلذ تفات نيترو ا

 ارب تاكو هيلعو تامل ىلع اننوتنر قوضاقتل لصاتتلا نأك ”قباسلا قلل
 آاهداريا ناك الثم ندنل يف ةيلارنجلا ةيلصنقلاف ٠ ةيداملا ةبجولا نم ةيمهالا ف و

 اهداريا غلب ةيلارتجلاسمراب ةياصنق امنيب ءرالود فلا نيثالثلا ىلا نيرشعو ةسمخلا نم

 هير ىلا هوست موشرلا لكق نالا اما ٠ رالوذ فلا ةيام وق" نينسلا قلاون_ ىلع

 نك يالا كلك نر مغسأ + ةنعم تاتزم نولواتت لضانملا لك وةيشل ]1

 أامعا اهيف نولوتي نيدلا صاخشالاف اهيف ةيمسر ةياصنق ءاشنال ةيمهأ تاذب تسيل يتلا

 ميهتامدخعاقل رالود فلالازواجتيال ل خادلاناك ىتمدوسرلا فصن مبل ىطعي لصنتقلا ةياين

 ىفف ٠ رالود يتثاملا ةروكذملا موسرلا نم لخادلا ةميق زوأجتت ال 4 امالا ضعب يفو
 اذكمو داش نتن شعك نييلعملا راجتلا دعنا ةيابعتقلا لامعا ملوتي نك اهلا يلع لذ
 نييك وراك مدع اذه ةبلا ىسلو ةزيك ةيرغ و كءاما قف ريفا لاو يدك

 اتت توناخ 2 ا ريمالا لصأنقلا داكو

 8 ب
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 بطخلا ابيف ىقلت ةمصاعلا يف « ةيبنجا ةسردم» ةيجراخلا ةراظن تأاشنا دقو
 يف:اونيعت .نيذلا" ىلع .دالبلا كلت لاوجلب نقراعمو ةربخ يود" نم ةينجالا ك١

 اهيلا:نيضاذلا دالملا لاوحا نع مهتذافا لجال كلذ هضشا امو لصاتتو نوولس

 ةيراجت ما ةيسايس تناك ءاوس مبتمبم يف اوزوفيو لمعلل ةبهالا لامك ىلع اونوكي يكل

 اموي نيثالث ةدم ةسردملا كلت ىلا روضحلا ىلع مهريغو لصانقلاو نوبوذنملا مزليو

 نم تاك رح نوبقاري فيك و اهوحنو ةيراجتلا قاروالا نوعقوي فيك ابلالخ يف نوملعتي
 قح نفسلا لوخت يتلا تانيتنروكلا قاروا نوطعي فيك و كرمجلا ةقرس نولواحي_ ٠
 نيبك ريمالا“ اياعرلا تاكو رتمب .نوفرصتي :فيك و ةيكريشالا يتاوملا يف باك

 مهتقيظوي ةفالع ابل يتلا ةماهلا تاداقألا نم كلذ ريغ ىلا حيراشلا ىف نورود
 نوظفحي ةداع لصانقلاف ٠ فارطالا ةبعشتمو عورفلا ةددعتم لصنقلا ةفيظوو

 وا اًهلظمت اما ميتيلضتق ةقطنم نمض نينطاقلا نيبك ريمالا :اياعرلا كسا يا

 املك .نولذي لضانقلاو . نييك ريمالا حابشلل ادني تن يه ةيلصنعلا رادو ٠ اتقوم
 نع :نطنشاو ىلإ ةبهسم ريراقت نوعفريو ٠ مهتلود اياعر ةدعاسمو ةخلرل مبا 001

 70 رمالا همي يكر يما لكل ىطعتو رشنت ريزاقتلا منهو ةحئاسلا ةيراحتلا لا ١

 دارفاب ةقلعتم يهو هرك ذ مدقت امع الضف ةيجراخلا ةراظن لغشت ةديدع لئاسم كلانهوب
 بناجالا دالب يف ةيلودلات ادهاعملا قومحنم اياعرلا مرحب املف ٠ نييك ريمالا اياعرلا نم:

 يرحتو رمالا ريد ةيلخادلا ةراظنف ةقيثوب ن تك وا ادبع نوضقني٠ نناجالا نا وأ

 :تابالولا نادلب ىدحا ىف ةيسجالا لودلا يدمتعم دحا ىلع ضف اذاو ةمزاللا تارياخملا

 ةلعابلا افلم رحن 3 تارايسلا قوسل الثم ةدودحملا ةعرسلا ةعيرش هتفلاخمل ةدحتملا

 ' ىارو ةيبنجالا نادلبلا ىدخا.يف انطاق ناك ريمالا اياعر دحا ناك اذاو ٠ رمالا يف ىرت

 ةراظنلا نم افاصناو ةيامح 5 هناف غوسم الب ةيصخشلا هتيرح وا هك الما ىلع ايدعت
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 .راظنلاف .ةينجالا دالنلا لاوخا نع ءىش يا ةفرعم ىرودلا نسلحم ديرب ١ امدنعو أ م

 تاموكحلا ىدحا تءاش اذا كلذ شو 4 0 تادافالا هئاطغا يف منبت ةروكذملا
 ةصحراخلا ةراظن نم ةدافالا بلطت !مناف ثاناالولا» قلعت ءيش ةفرعم ةيمنجالا

 ىرخا 0 نمةدا م ىل 00 0 ىف دحا ةمذ < انا ملاذ تاو ٠ أضا ْ

 اسفت ةراظنلا ةطساوب الا تن الاميل لوصحلا

 ميلست لئاسم ظحالتو املك تادهاعملا ماربايفرباخت سيئرلا ةفراشمب ةرئادلا كلتو

 00000 ١ ادت كلاما تامرتتو ةالللا ةقبرعت نيب تافالخلا سحتتو نيمرحلا

 تابالولا ىلا اثجال بربيوةيبنجالا دالبلاىدحا يف ل تقلا ةميرخ يبنجا وا يك زيما فرتتي

 دك اغيل ةميرحلا بكترا ثيح ىلا هعاجرال قا روالا ردصت ةيجراخللا ةراظنف ةدحنملا

 هتداعال ةمزاللا قاروالا ىلع لوصحلاب اضيا متبت يبف سكعلاب رمالا ناك اذا كلذكو

 اكنما ىلا

  اهريغو ةيباينلا سلاحملا و1 تارمتءوملا يف ثدحت يتلا ةياهالا تافالتخالا لكو

 كل انتو ا دقق تايص ةلرغلا تا اقنملا لك سراهتلا راظع لبو
 طوال لهو تامشكتلاو سرادملا ءاقنا وشنماللامعا قلك قف اهنطساوب اهتاذج

 اكل ان“ ملا كراع نيك دال كد ىلا تاج 5 لك دوي هع راشلا ةراظن
 حراخلا يف نودي نيذلا دالوالا نك هانا "اقوا ينك زيماإلا *لضاللا ذهن د

 مه راخا تعطقنا ممل ءاقدصا وا براقا رقم ةفرعل راع راخلا ةراظن ن هيه ل 0 و

 مقا راع اقاو ةيونسلا كرينا كلا العم كد سالو اك 7
 0 طر عاملا ولا ارفار كالوو لل تنتفا هسراحلا هرالق طاب هنعاق خلا

 لجرل ١١ كلذ م ظ

 -عروقلا ساحم 0 1 مئارشلا عيزوتو ر ري ةيجراخلا و
 96 ٠.٠
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 يعمل و

 ٍي



 ع 01 تامالؤلا 5 ا

 وم مو ابا و سس 000 عا

 ثدح اذاو ٠ دالبلا ةعيرش لبجب هناب ةحح دحال ىقبن ال 0 ابي املع عيمجلا ةطاحالا

 * هرشن ممعتو هعيذت ةيجراخلا ةراظنف كلذ وحن وا حالصا وا روتسدلا يف ريوحت

 كلذ ناعي ةراظنلا كلت رارسا متاكف يك ريمالا داحتالا ىلا ةديدج ةيالو لاخدا مت اذاو
 ٠ تايالولا.ماكيخو ةدحتملا تايالولا سيئر نم تالسارما رما ىلوتب اس

 اهردصي يتلا ةيسرل ريشانملا 0 هب ربمت يذلا يمسرلا ةدحتملا تايالولا متخ ظفاح

 ةظوفحم ةيلصالا دالبلا عئارش تادوسم لك و ةيمسرلا قاروالا نم كلذ ريغو سِّئرلا

 ةيجراخلا ةراظن رارسا مناك ةنازخ يف

 نوكت يتلاذ 00 ءامتنا اريلع تاقاطن نسف ةنجراتلا ةرال 00

 ىف ةيراحلا ثداوحلانم نويلم ةفرعمنيفظوملل: ىنستي كلذبو٠ اضيا ابيف دن لصانقلل

 نانا شدد انوا ينبح تاداس ءانكا ىلا نورطضي اوناكل اهالولو ريصق تقوي ملاعلا

 تداوملا لك نيؤدتب ضقت ةرورضلانان ورق, هببسب ترحربشت نا ىلا ١١١
 لمعلاك لذ ةيمهاىلعةلالدلل يفكيو ءاضنقالا ىدلاهيلااوعجريل ةروصلا كلت ىلع اهئاقباو

 تاونس عبرا ةدمب ةقاطب نويلم فصن ةروك ذملا ثداوحلا سربف نيودتل اولمعتسا مهنا

 اذاف ٠ ملاعلا يف « اذه وه نم» ىلع ليلدك مدختست اضيا تاقاطبلا كلتو

 ك4 تاقاطملا كلتف ةدحتملا تايالولا يف ام ةفيظول الجر الثم لودلا ىدحإ تنيع

 الءاةفيظولا كلت يف هنييعت كريما ةسلسم نلسلهو لضتلا كلذ و نا

 ةيام وحن غلبم امتزوح يف نأب تارادالا نم اهريغ نع ةيجراخلا ةراظن زاتمتو

 كلذو ٠ ابنع ناسح ءاطعا مرعب ,حت ف ةلودلا ةنيزخ اهاضاقتت ايونس رالود ع

 ل ودلاةسايست يجراخلا 'ملاعا را وف وسمت يف ةراظنلا رارسا "متاك 'ةقفنب , غلبمل

 ةراظنلا ؛ ََت 3 اذاف.٠ ثحال ال ىتمةعفنلاةصرف ءانتغا ذاك ريما سا ام يفالتل

 هيضتقي يذلا متكتلاارنكما ام غلبملا كلذ نق اللد عريش رامي اس عاق
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 ناجالا ءاربكلا ةفايضؤولعلاملا كلذ :نمقفنيو ٠ روك ذملا غلبملا هل صصخملا لمعلا كلذ
 آرانب ديبشت يف ”نوعرشيسو ٠ ةموكحلا ةفايض يف نونوكيو اك ريما نوروزي نيذلا
 ةموكحلا فويض اهيف ميقي يكل ةيجراخلا ةراظن ةيانبل ةقصالم ةمصاعلا يف ةيصوصخ
 ةمصاعلا يف مهدوجو ءانثا بناجالا

 ةيلاملا ةراظن

 ةراظن ةيا ةزوحب امم رثك | لاومالا نم ةيك ريمالا ةيلاملا ةراظن ةزوح يف نا

 "املا رئاكو بنارطلاو نيركلا يجن : يتلا يبف هرساب ملاعلايف فرصم وا اا و

 ةورثلا دراوم لك ىلع ميقلا يهو ةيلاملا ةمالا ةقث نمضتو دالبلا يف ةينطولا
 : ةيمالا ةياغب ىلع كرم نش ةيلانامراط ننس انيق د
 + ةموكحلا تاقفنن مايتلل ىروشلا نلجنم اهضرفيوتلا لاومالا يت ةيلاإ لسا

 سلجم ماتلا املك, + :هنيع نيلجملا :ناسحتساوضيوفت .بسنجي :لاومالا كلت نشل

 تاقفنل يضتقملا غلبملاب ةحئال هل ةيلاما ريزو مدقي ةيونسلا ةينوناقلا هتسلج يف ىروشلا
 الصفم كلذ اهيف حضويو ةنسلا كلت يف ةموكحلا

 ايناوأت اي وكلا لام عمجو ةلودلا ةئيزخ مالتساب ةيلاملا ةرازو لمع ر ةهتالو

 ةيلاملا قاروالا .عبطتو دوقنلا كصتو دالبلا يف اهلامعتسا عئاشلا دوقنلا رما اساد ىلوتت



 2 ةدحتملا تايالولا خب 0 هج
 2 ةكتيشل

 تا ددعت ىلع ديربلا عباوطو .
 عنميل راحبلا ضرع يف لوجي حلسم لوطسا ءانتقا اًضيا ةيلاملا ةراظن تاقلعتم نمو 20

 لامعا اضيا فراشتو «انيتنروك» يحصلا رجحلا عئارش ذفنيلو اهريغو عئاضبلا بيربت
 تايانبلاب لك .ديبشتو ةيرحبلا تايفشتسملاو ةيمومعلا ةحصلا_ةزاداو ىترلا 00
 5 ةموكحلا رئاود رئاس:ةبساحمو.نصحف ىلوتنو اهب ةيانعلاو 0
 دوقنلا كص وهف ةهاكفلا: نم بناج ىلع وهو ةراظنلا هذبب صتخي يذلا لمعلا اما ٠
 عنصي ام لدعمو « عبطلاو رفحلا ةراداب» فرعي نيعم ناكم يف عنصتف اهنم ةيقرولا اما

 نم يه ةيقرولا مهاردلا اهنم ةعونصملا ةداماو ٠ رالود نويلم ايموي ةرادالا كللات يف

 ةيرس ةقيرطب رضحتستو ناتكلا عاونا نشخا
 نذءوي الو ءانتعاو طبضو صرح لكب ةعونصمف اهيلع عبطت يتلا فئاحصلا اما

 لك لب اهنم ةحيفص دحاو رافح زجني الو اهريضحتب نولغتشي نيرافحلا اوري نا مومعلل
 ةدحاو ةحيفص لمع قرغتسيو ٠رخالا نع لقتسم ناكم لك و هل اًئيعم امسق رفحي دحاو
 ةيلصالا حئافصلا كلت ىلع عبطت الف ةيلاملا قاروالا اما الصاوتم لمعلا ناك اذا ةلماك ةنس

 ليحتسي ناكل كلذ الولو ةيصوصخ ةل | ةطساوب اهنع ةذوخ ام ىرخا حئافص ىلع لب

 دق قاروالا كلت ف ةرهاظلا ةفيحنلا طوطخلا اما١ قِسْرتلاو يورتاو ل ١

 0 كالا قيداتصلا لافتا بيكرتبةشا امك رت هك مة 0

 ىتح اهديلعت نكمي ال طوطخلا كلت نا نظي ناك و رجالا نعانلتم الت

 اير ةيام ابنم ةدحاولا ةميقو ١851 ةنس ورنم سار بياع يتلا ةروزملا قاروالا ترب

 ابيلع ةعوبطملا ةروصلا ىه ريوزتلا نم ةيقرولا مهاردلا ةمالسل ةنامض لضفاو

 اهنوعبطي يتلا فوقنلا طبل ويلا ىتح ملاعلا يف ةفورعم ةقيرط لضفا اوذخبت دقو
 ةدقتاك الل نوي كامري نا رول لق07 نم عنصب ام لسيف ءطلخ ئندا ثدي ل ىلا
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 يوتساسل 6 هع ع وشمال هعحجأ 1 اا ا اح ا 1 ا لوم ا 0 تاب 710ج 6

 اونظ ةرادالا ءاسءورف ةدحاو ىوس قاروالا كلت ننبالم نم دق مل ة ةنسس ١5 ةدم ىف

 ١" نسل نا ارم كلارا اكلك يهل ريغ أي ةقيرطب ًاعيفلا ةقرولا ا
 ادام فارق تادالع اهلع ءوتارم كرو حلك نا' وها ركانلا قحتني ا مو“ + مىيويحو

 عنصل مزاللا ةكولاعلقا اع ملهو اهبعط نمو تعبط ةحيفص هبا ىلعو اهعنصب ادتبا نم

 اهدع يرحب ةدملا هذببو اموي نوثالث وبف لامعتسالل ةرضاح ريصت يكل اهزاجناو ةقرو

 دل ل فرو ءانفلو راهم قاعات قيستواجم ةسركشلا تاكتنو دام وش

 ظ دالرلا#ن ةلوامتل كانا هين رانا ماع و م وا فاو

 ماس معلاف دقفت تاكوكصملا تيب نم جرخت يتلا مهاردلا نم ةياملب دحاولا نم فصنو

 )0000 1 ال نال قادوالا كلت نم ةفرو تدقق املك _حبارلا وهي ةموكحلا»

 ددعابيفو ةصوصخم ةرادا دجوتو * هدبعت بسح ابهذ اهضوع يطعي وا اهيدتفي نا امزتلم
 لامعتسالل ةحلاصلا ريغ وا ةقورحملا وا ةقزمملا قاروالا ةميق ءاطعأ وا ءادتفال لامعلا نم

 ابمامتب اهتميق عفدت ةقرو سامخا ةثالث ةرادالا كلت ىلا تلسرا اذاف ٠ تناك ةلغ ةياال

 فصن عقدتف نيسمخ نم "شك او سامخا ةثالث نم لقا تناك اذا اما ٠ تناك امهم
 ” نوك ىلع ةناثلا ”نيعازبلا نم انبتدل "متي. ملام- عقدت الا كلذ نود انفو اهتنبق

 ةيلكلا ىشالت دق دوقفملا مسقن

 تقلق نحت 1ك لحل تايالولا يف ةلوادتملا ةيلاملا قاروالا ماو ود لدعم اما

 ةوسنلا 810 لا دمرت يصتوقتس وحن ةدمب ارهتت ةضفابنامضيتل : ناروخلاف تا

 و ل 0 ةعؤ د ركل 0 د رثكا عسن يهو ةيلاملا قاووألا ةاشالملا

 مودتف بهذ انامض ينل ادد ريظلا تاذ قار دالا يقين نتن هدر هربا نيرا

 اهنم عنطصا 7 رالود فال ةرشعلا ة قرود هيلألا قاروالا 2ك 3 ثالث

 2 <41 قوس ع 0 ُى ءادتفالل | زا ملف فالا ة ةعيرأ



 اه اينييا

 ١ 2 1 ل تايالولا خيرأت ا

 25010100 ا ا ا 1 2 2 2 2 2 2 22 22 22 2

 فورحلاو٠ روتسدلا نزل قباس يشيرات رثا وهف ةيقرولا دوقنلا ىلع رداظلا ملا

 تاملكلا هله ضخم ىع هلطا 0
 1 طعون مدد عا1ع322 561621110112113 51 عا

 ع

 تشعن تام اكلا تكللت نإ لولو نوحرد او (ةيلاخلا اك ريما ةيرح 017 2
 همم

٠ 
 اك

 ىلا ةةحدناو 08 تابالولا نم ا ودعتس 5ك 0 نأ ءاحر ة هز روصلا كلت ى 5 '؛

 ١72295 يش تيعشص نا ماتخالا م عنصت

 ل وع م 2 ب دذعلمل و تع 6 8 53« ةيقرولاطوقتلا منض نع ةقااذحو ةحاكف لعن الل ةينذعلا ةونلا 0

24 
 أونزت 2 0 9 أدوعن هل هنوكصيق 0 : رص اكوا امهد ذخأب 7 0 2

 0000 6 هةر ةمرغلا نداعمل رار بقسم يف هنوعضي هرايع أوفرعتو ندغُللا

 مل كمة سع ::ىرخا 0 ةعوم نوحزمبف را كيم دوعنلا مد 1 "لف يرط صلاخلا

 اهعطنتف ةصاخ ةل ١ ىف "”كئاسسلا كلت نوعضي مي كئايسو التك هنوعنصيو ةيناث هنوربصي

 ىلعو ٠ ةيمهذ ادوقن ةملالا كلت“ مم ح رختف ندعملا ىلع ةروفحم ةغمد اهتحتو ةغمد اميلع

 ساحنلاو كفا ةضقلا قكاكم نم دوهتلا هيما نوعاصت قبلا أذه

 اه سل“ ةيمهذلا دوعنلا الخ | ع يتلا دومنلا لك 3 حايرا ةم 0

 ١ يدلاو ةنيزخ 0 فملاو هتميف نم ريغص ءزج ىوس ةموكحلا فا دفع ىدلاو ةيعوجلل ةأص حير ةشهئنلا ا كش هاكم ال

 ةساحاديدلاكلت نم قش ام لعالاتم كاحو ةئدعم مت ىوس ةموكلا 00
 ناو

 تمت م د ةميش ةعطق نيسالم ةيناه هرم 0 ع :اك م اهدحو

 نيسنس 5 د يلح ولا ةعطفلا ةممث يلا وقنا كلك م هلمسل أمم دوقفملا ٍنوردغي

4 

 نم 2 أ هدميق ردعت ةنيزخلا ىلا ايم كعب مل يدلاو ادح ةردأ أهارت تور ةئالثو

 ل : رار ََن َوْيْلَم -



 0 0 5 . ناك 00

 ووك عا هه و و اذكدكف ةذففِل ةذكدلل اا ةذتتتتتتشتمل 230010 ممم ا ا ا ا

 دوقنلا ةباقو المعو ةيرسلا م ةمدخلا اضيا ةيلاملا ةراظنب ةقلعتملا لاغشالا مها نمو

 كادعلا 7 ةفرايصلا ةفيزملا دوقنلا ةفرعم يف عيمجلا عرباو : راورتلاو تنل

 ةموكحلاةنحش عرسي دوقنلا كلت تربظ نياو٠ دوقنلا كات نمقةئملاب 00 نو مهو

 تافيزملا كلت ردصم ةفرعمو ريخلا ءاصقتسال نويرسلا

 ا ا دك كارتبلا مولا نه ةيكر يمالا ةموكسلا لح علت
 اهدحو ةيك رمجلا موسرلا نم ةموكحلا ةنيزخل لخد دقف ةيلحم ءايشا ىلع موسرلا نمو
 .موسرلا يثلث وحنو رالود |١و٠٠ءودثءون66م غلبم ١41١ ماع ةياهن ىتح اهسيسأت دنم

 موسرلان مر الود ليصحت ىلع نيتنس غلبم ةموكحلا قفنتوكرويوين ةنبدم ل رمج ىف ىبحت

 يف اهريغو دودحلا ىلعو ةمهملا ندملا يف ةيك رمج ىرخا زكارم ةموكحللو ٠ ةيك رمجلا

 ديكس تقفنا انلوراك ثرون ةبالو نم تروفوب ةداب يمذ ٠ ةريغصلا ندملا 2

 تعفنا دناليرام يناوم قىدحا يفو اتنس ههو رالود ةبامج ىلع رالود ةبامسمخو اغلا

 انس 5١ ةيانج لجال لوو فلا

 قرط يف نوبرهملا ننفت دقو عئاضبلا بيرهت عنمل ظفحتلا مامت ةموكحلا ذخأتو .
 ءاسنلاو مهتيدحا يف اهوحنو ساملالا ةراجح نوئيخب لاجرلاف اميرغ اننفت بيرعتلا

 نكمل يسيرابلا بابتلا قوق" ةيك ريمالا نابثلا نطخيوهريغو نيمتلاس رخل نهد

 كرمجةراداالث يح عئاضب نول زنيانايحا رخاوبلانيسابرنالب يك رمجمسرنودب املاخدأ نم 3

 لك ءامسا نونودي نيذلا « ةيرسلا ةمدخلا يفظوم» نويع مهققارت ءالءوه لكو ظ
 0 و دو كفك لكن مهتاوطخ نوعبتتيو ملاعلا 00 هلا

 ءراظن ىلا ةيبنجالا دالبلا يف ةنيمثلا ءايشالا نم اهريو ىلحلا نم نورتشي امع ريراقتتاب
 لما نفر لكي ءافالا كلت لوصو ةركسجلا لايغ شفا يتبل

 - لغادلا ردقيو ةيكرمجللا موسرلا لخد دعب ىت'ابق.ةيلحملاءوسرلا نم لخدلالاما



 17 ةدحتلا مف خبرات راك

 زولك نو وك 0 هم هع ا ةذدكلل 918181813338 ا ا مم ا

 0 ل م ا م 0 ةرادا يا ةرادالا كنتو ٠ تارالودلا نيالع

 ةعبسلا نيب حوارتت يكسوولا ىلح امسر اوضرفو 10531 ماع تسسان دقو 0 ١

 برحلا تابسم ةلمج نم ناك“ مسرلا كلذ عضوو نولاج لك ىلع اتنس رع ةينامتلاو

 ةنتفلا“ هبسسب تثدحيو هعفد اينافلسنب .يبرغ يف تابورشملا ورضحتسم يبا 3

 ىلع ونس :ةرشعو زالود وهف يكسوبلا.ىلعنالا مسرلا لما«يكسو 0 ١

 ركل ءاضتها ةلواحم ىلا نيريثك داق نئحافلا مسْرلا اذهو٠لحاولا 00

 ' صاصتقالل ةلادعلا ماما مهوفقواو مهرما اوفشتك ا ةيفخلا لاجر نكلو ةعونتم قرطب

 مهتم
 سار فالا ةينامث اهددعو ةيلهالا وا ةينطولا فراصملا اضيا ةيلاملا ةراظن ةيازع تحتو

 ةءامسمخ ةقلتخم نويذ ابلو نويلم ةيادعتس اهتالضفو رالود نويلم ةماملا نع نو

 ةلوادتملا ةيلالا قاروالا مظعمو + كلذ نم رثك اي اهيف ةعدوم.تاناما اهيدلورالو» ل

 فراصملا كلت ىلا لسرتو ةموكحلا تاك وكصم راد يف عبطت يبف فراصملا كلتل يه

 8 بترتيو ٠ لامعتسالل ةحلاص ودغتف قودنصلا نيماو فرصملا سيئر ابنقون تح

 رشتنملاو هل ةعونصملا قاروالا ةميق لداعت ادوقن ةلودلا ةنيزخيف عضي نا فرصملا

 هن دبع ىلع ظ

 قعر اباخدب ال ي ىبذ دوقنلا نم ةرفاو ريد 0 ةياهالا فر نا عمو

 عومجمرالود 19٠٠٠٠٠00٠٠ ب ردقتدالبلاةورثناىرخا ةرابعبودالسلا 9

 اللا فر يف غلبملا انك ماد 3 مسقو رالوو "وعم وع هود نا لوادجل

 هل نكت ءايدلاو ارإلوذ قراشملا ىف ةعؤوملا مهاردلا لدعم 0 " 9 ةلا

 فراشو ةيمومعلا ةماالا ةسمدلاهو منير 00 نيسلدنبم 0-5 ةملاملا راط 071



 هاتكتتذرتتما 7 22000000 لا

 تت ذيب
 99 11 هَ 0

 ل هيب رحلا هاراطب ا رج شا : ١١ م

 م ا 0 2 2 2 2 222 222222222222 2 2222 2 01 11100 00 0 0 ا ا اا

 ىلا 0 6 ل كلو ع
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 ةلودلا هيل 3 ق ةق الع

 : ى
4 2 0 

 2 ظحالب يللا ةنيزخلا رباع نا همد ريم كا ةمود أ ا و مهأ نمو أ م - 5 ]| 3 00 ا 3 5غ 35 ايلإ 4 ل 25 ٠

 ايماظن ايدنجحج و طاضو داوق نين 2584 نآإلا ا 0 ىدل

 ةدحتملا تايالولا شيج ددع مظعمو نيبلقلا يف ايدنج ه/*؟و اطباض 18١ هيف أم

 ددعلا ىف ةيواستم فيدرلاو ةيماظنلا ذونحلاو ٠ يدنج نلا ةياملا نع ديزي ال ملسلا نآبا

 ل لا مردلا ا ٠ امهياك ددع فعاضيف برحلا لاح يف اما ملسلا نأبا
 .غنيف ةيماظنلا ريغ دونحلا امأ١ ةمسن نيسمخو ةبامعبرا لكل دحاو يدنج 1 دالبلا

 00 ا و وابلا مح سقما ل لك لش تلذو اوي مع ةس

 بركلا نم الا نفل ةييوشلا ندمت 0

 لوطسا ءانتب ال مزاللا تقول تاو قتيل 1 زيبحت و دونحلا ةلشح نأ عمو

 5 ردتو شيحلا ميظنتل انتو قرغتسي هنأ ريغ لازنلل احلاض هلعجل مزأب امي زيبحت و يرحب

 ءاضتواالا ىدلنونملا تارَهغ ض وخل ةحل اه رةل اح 5 يضل ةليرمتو ةيدرحلا نونفلا ىع
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 ع ةدحتملا تايالولا خيرات »
 تجد د جنو 1 ل ا م 2333222225 يب اا 1 ا ع حج ل

 بيصع مويل هدادعاو ملسلا نابا شيج ميظنت ىلا اهتجاحب ارخءوم دالبلا ترعش دقو

 د اما دئاقلا ةدايق تحت ةنيعم قرف يف ةيماظنلا دونجلاو ينطولا سرحلا مظتناف

 امماهريغو قدانملاو 7-0 اهل م + زيبجت يف ةلوذبم 0 ةيقرشلا تايالثل

 ٠ كلذ وحنو تار الا يوذو 00 ل 0 0 ةيدنل عورف نم

 ع بردم شيج ايدل ودغيف ةدحتلا تايالولا رثاس ليلق امع كلذ معيسو

 ْ ةمالا قوقحب ثسعلا ىلا نيحماطلا بوت بهرمو

 50 رادا ناف٠ ريسيلا زمالاب سيلف يماظنلا شيحلا ءاسكاو ماعطا اما
 ناك اذافاتنس 9 ا ةيارحلا ةنلكس اع د ةيارجن .نويلم ننال اوس

 زخ نط نيسمخ موي لك تايارج لجال مبل ىضنقا يدنج فلا ةيام شيحلا دق
 ضشيجلاةرقناب ةربخلا تفتح دقو ..ىرتلا تالوكام نط نيسراو الم نا
 يفدبجلا ىراصق نولذبب رمالا ءايلواف اذبلو ماعطلا نم لوانتي امءونو ردق ىلع فقوتلا

 اندغمو اديح شيحلا 2 لعج

 ديا وبف ملسلا 0 رب ةلالطلل 3 دحجبال ةيدنحلا كلس يف طرختمللاو

 ظ ددعةلو نعكلذ 0 الف !تردن: تح 0 ةموكح ىدل ع مل اداو ل لوغشم

 لحسيو ٠ بلاط فلا 154 مدقت ةليلق نيئس ذنم هناف٠ ةيدنحلا يف طارختالا نيبلاطلا

 ةيبرحلاةزازو:ىدلو ةصوصخ ةقاطب ىلع ةيدنحلا نم درف لكل تلعسام 0

 د كال 0 هي كراش نيبالم ةينامث اهني انويلم نوتس تاقالتلا هس

 شيجلا يف

 ةقفن ىلع اناني كلذو ةصاخ ةيبط يان ىلع لصحب ةيدنجلا قدح 2١ ظ

 صحنلا دعب ةموكحلا هيف مبنيعت ءاطالا نم تاثم يك ريمالا كلا يفو ٠ ةموكحلا



  14٠ةييرحلا ةراظن »ب « +

 حازم كعوت اذاف ٠ ةفلتخملا ضارمالا ةحلاعم يف مهتردقمو ةيبطلا مهفراعم نع ققدملا

 ىفشتسملاىلا هنولسري ءادلا ةاطو هيلع تدتشا اذاو هضرم عون بسحب هنوجلاعي يدنج

 ملال تاينقتلم نسل :اناع هوووغم ةعركسملا :تايكتتسللو جيزكسلا

 نس ةيقيكو كلذ وحتو قداننلاو عفادملا نم اك ار طرق لاب قهوشل

 اهب تزاتما يتلا ءىفارملا نع عافدلا ةيفيك و كراعملا تارمغ ضوخل اهدادعاودونجلا
 1 اس لول أاممق ةيدنحلاب ةملعتملا رومالا نم كلذ وحنو ملاعلا كللاسزك نع

 ماعملا اذه يف انضرغ نم وه

 هوك اعبي نس 2 نيدعافتملا دونحلاب ينتعت سمشلا تحت ةما دجون الو

 ءانتال و وف هواصحأ ب بساحلاى اع زجعب غلبم رالود نويلم ةبام 0 ماس معنأ

 ةدحتملا تاناالولا ددرب 25 عفدل ىنكي هنأ وأ ملاعلا ع راود 54 نم ةعراد

 هقفني غلبملا اذبف هيف لسريامىلع امسر دحاو تنس ذخءوي نا نودب ةنس نيعبرا ةدم

 نيذلا 00 م

 وه ريم ] 0 0 |. هم 526
 رز ن4 لا قراماو نعام بتار ينويلم نم رثكأ ةرم ريغ تمفد دقف سشلإ

 يف اويراح نيدلل عقد غلبملا كلذ نم ةياملاب 5 نأ اميرو ةفلتخم للعل فصنو بلاط

 ةيلهالا دا

 لمعت يف 0 لامعالا ع 7 لقاعملاو ةل

 لك لعج يف نولغتشيو ٠ ايف نفشلا ع ةحلاص انلعحو ءىفارملاو رابنالا نيسحت يف

 اللا تالضاخ لقنل ةعمم كاذ دالللا ةيخاد نامل تانيستمو تارتحلاورابنألا



 0 ةدحتملا يعور - 0

 تافاسملا بيرقت و

 ةنيدم يف ةداثملا يقرا ةيبرحلا ةيميداك الا لامعا حل ونت ةييرحلا ةرازوو

 ةيأم اهيملعمو اهتذتاسا ددع ملاعلا يف ةببرحلا سرادملا رهشا نم يهو تنبوب تسو

 .ةطساوبو انيعم اصحف مهزايتجا دعي"انولكتنت مهو ٠ ةنامسمت ايتذم لاو

 يف ةيركسملا نفادللويقئادحلاب اضيا ةيبرحلا ةرازيو ينتعنو كلذ مهنا"
 .دجونو ٠ رومعملا يف ةيركسع ةقيدح لمك او لمجا بسحت غربسغ ةقيدحف ٠ دالبلا

 ةدحتملا تاءالولا نم ةفلتخم نك انا يف ىلا ةدادح

 دج ةفيظوو برح ناكرا ةفيظو ةدحتملا تايالولا يف تششنا 1508 ماعو
 هحلطيو ةيئرحلا ةرآقت رازرسأ مناك راثتسم وه بيرحلا نآث لاق * نسل 0

 :رداضلا رماوالاو تاميلعتلا زارسالا مناك نم لوانتي وهو ةيرحسعلا لا 07 ١

 ةيماظتلا دونحلاب قلعتبامب ةراظنلا لأرسأ مناك رمآوا لك و>هتطساوب دا

 دوحلاب قطسام امأ١ لارتحلا نواعم ةطساؤب اهردصت هموححلا 000

 0 ةيركسلا نوءوكلا ةرئاد >ريئر ةطباوب اهي ا

 ةيردلا ةزالقتب ةقالعلا ثاذ ةفلتخملا ةيركسحلا رتاوللا لك لامعا تراس 00000

 | لكامشملا ضفو صف“ ىلوش ةيرحلا رظأن ةظحوات حن

 1 متا ىلع ةيدنجلا لعج يف رظنلاو ماظنلا ظفحو للخلا نطاوم لك ا

 ع وحنو ب 00 ل لاو داس رومالا يف رظن وهو» ةقثال ةروص

 عافدلا نك اماو برحلات اوداو ةحلسالا شيتفتو صحفو دونجلا عيذوتو ليلو

 ةقالع هلام لك ريديو يأ ويف لابحالا ىلعو كتيعلا مكاو لنا 00

 0 ةراظن ىلا يوضنب 3 ةيدنجلا

 - مت س دسمسم ١ ع
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 1 0 ةداطن“ نادم 0

 ظ21101010101101010110ل 10ن نذ  ذ ذذذذزذزذز]ز ] ] ] ] ]ذ ] ]1 1# ]#1 ]141 ل ااا الا
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 9 0 اع لمللا
 ا ةيرحنلا ةراطع دز

 ١ 5-2 ادع ملاعلا كلامم 9 قوقل“ نرحب" هوو ةدحتتملا_ تانالولل

 يماظنلا يرحبلا شيجلا ددعو ٠ رالود نويلم نيثالث ٠. ةيام ايونس اهتيرحب ىلع قفنتو
 ودغب ةيرحملا لاجر يارب ةمالا سلحم لمع اذاو 5057١ ةراحبملا ددعو 2,5٠٠ وه

 لوالا زرطلا نم ةعراد :نيعبرا وحن ةلمقم نينس ةرشع لالخ ىف ةدحتملا تابالولا ىدل

 نفسنا ءانبل يضتقملا غلبمل 0 ل ا اي ةدارط نيمو

 نورشعو ىدحاف ةروك ذملا عراودلا اما ٠ رالود نويلم ةبام وهف عراودلا الخ 50

 مدختس كيذا نفسلا اذكهو ٠ اهيلا ةجاحلا نيحل رخذت ةيقبلاو راحبلا يف رخمت اهنم
 ٠ يقابلا رخدبو دالسلا ةجاح هيضتقت 0

 نفسو نيرشعو ىدحا ىلا ةرشع تس نم داز ةلماغلا تاعردملا ددع نا عمو

 0 راب كلل رق تقلا كافهلاو نك نيد دانر انشا تدان اهريغو ديبورتلا
 اهريغو عراودلا ءانتبا متوةيرحبلا لاجر يار عم ةمالا سلجم يار قفا ذو قباسلا

 ع نيعملا غلبملا زواجتتال ةقفنلاف اهنم ةميدقلا تممرو اهءوانتبا يونملا نفسلا نم

 ةثيدحلا | ةيداصتقالا تادرمدلا لبق 5و

 نزن تاع 9 دل انشن ملاعلا هارون ةريتافد 5 ع ةدحتألا |تانالولاو

 نزو نا عمو ٠ ةحفصم ةدحاو ةعراد آل نكت مل ةئس 4. ذنم اها عم نط فلآ

 ةقفنف نينس ةرشع نوضغ :يف نط فلا ٠ ىلا نط فلا ١ نم ىقتزا: تاعردملا



 ١ تابالولا خب دل 92 0 ١

 ظ00010110100000ا000 عع عا ا اة 22ص ااا لا ا

 نط فلا 57 اهنزوو ساسنك را ةعرادلا ءانتبا.فالكااف ٠. ةبسنلا كلت ىلعتةزتت ملل ءاسسلا

 ةعرادلاو ٠ نط فلا م” عانت يتلا ردوالد ةعرادلا ءانب فالك ار 52 0 ملا

 رالود نويلم عبر تلك نط لاذ الا ماع ابعاص يف نشوب قل 20

 مجحلا 7 سيل اهتمظع تداز عراودلاو نط فلا 0 يتلا اطوب ةعرادلا نم رثك !:

 ؛ةيدحلا ةيداصتقالا قرطلا بسح داصتقالاب اضيا لب ةحلسالاو عفادملا ةزقو طفف

 ةرادلا نم لقا. ابحف_دقوت نط بنل! "بتيزي «ةتبحض» ىو ا

 5 نط فلا ١7 .نزت يتلا ( ةميدق) تيكتكما

 لمك او ثدحانم هيفف ٠ةمصاعلا نطنشاو يف وه ملاعلا يف عفادمأل عنضم ربكاو

 لة ناب تل6 نورد عدلا عفدملا نولقني كانهو ٠ عفادملا لمعل ةمزاللا تاودالا

 نم يه كانه عنصت يتلا عنصلا ةثهدملاو لكشلا ةبيرغلا عفادملا ربكاو ٠ ةبعل دلولا

 دحاولا عفدملا وشحل دورابلا نم يضتقيو ىراكلا عراودلا ىلع عضوتو اثنا ١4 رايع

 لدعم ىلع اليم ؟ه ةفاسم دنوي ١2٠٠١ اسينزو ةلئنق فدعيو * ادنون ©”

 فايق راع بيذملا قدقف + ةياثلا نيس م ع

 11 ريكا عفرل ةيفاك هتهوف نم ةقططنملا دورابلا 0 مادقا ةسمخ

 ةعبس دعب ىلع نوصحلا عنما مدهتو ٠ ةدحاو ةيناث ةدمب نيمدقواع ىلع اهزك رم نم

 لايمأ
 داعلالا ادج قوفت داعبا ىلع يرجتس لبقتسملا يف درعا عقاوملا 000

 فلق ىلع ايتعاطتساو عفادملا ةوق ىلع و ةوتيس اهيف رفظلاو نالا ابيف يرخت يتلأ

 ىلع ةؤنم نيك زيمالا نيصخفتللا ةتحلا نه نمو شكلا "وا لايت 0

 : مهأوس

 وكنت نام 0189و: نسمه نه رشم داق انس ةظحاش راس )نا



 0 ةيرحملا ةراظن 0 0

 0-_[0ك[110111[01ا11010101110111111 مالا ع حال معا ما هس نس مسام هم مح سك تا احح حت هت هك كا

 يضتقيام كلذىلا فضا ٠ رالود 766٠٠٠ هتميق غلبت ام طقف محفلا نم 0000

 1 كدا الهوكي اقالة عد وشك طف ديفلا لطببلا مف ةقولعلا قُم ةتزاختل

 ةددتملا تاتابثلا نمادنفوب كجلا) 8 شان ولعل انه «يراقلا جسرلا * نيم ةنيزذة كلا

 71 1 ىرخالا فانصالا نم مارلي: ام كلد ىلع سفو
 نيتقيقد وا ةقيقد عاضاو ةطلغ ةعرادلا ناطبق بكترا اذا هنا ركذلا ق>تسي اممو

 ةكرعملا نابا ادج ةنيمث تاظحللا كلت نال هتفيظو نم علخلاب ىزاجي هناف تقولا نم

 ( ف فيروس نراطلا ةزازرو كر اهنا دقو ٠. اعد ىلا ةلاحب :نمباهتريغ اهنا امو

 در ملا انف لا رع قللر ةنيزغ دصرملا كللذو ةارايلط اتسالل تقول نويزقتو ةقذعل

 ظ اليوط انقو قرغتسي
 ةكرش ةبا ةزوح يف امم رثكا يكلساللا فارغاتلا ةيرحبلا ةراظن ةزوح يفو

 .فعاضتتسو رالود نويلم نم رثكا هفالكا غلبت اه نالا ىتح هنم اهيدلو ىرخا ةلود وا
 دحا نكمتي ال ةقيرط ىلع عونصم فارغاتلا اذهو ٠ بيرقلا لبقتسملا يف ةميقلا كلت

 02 ان مرعي واط ةبك مالا ركحلا لام ىزيمس هلع لس عال

 .فالا ةثالث جرب لك نيب ةفاسملا لعجت ناو يكلساللا فارغاتلل ةلئاه جاربا ةعبرا ءاشنا
 عبارلاو ولولونه يف ثلاثلاو امانب يف يناثلاو ةمصاعلا نطنشاو يف داشي دحاولاف 03 ٠

 .تاطحم لعجت نا اضيا ةببرحلا ةراظن مزع يفو ٠ زفلا ةدحتملا تأيالولا يطاش يف

 فار اس يف اطال وام م كست ىكل جدار ثالع يت يتسلل ف1

 تعاش جايز ولأ



 <"4ه +« ةدحتملا:تايالولا خيرات _-_

 10 19110 1010 3 ا ا ا "ا 1 76 11 اح لتحل + احح 1٠ شان نط نضع 0 حل ناعشح طا 1 11 25ظ20000000 ا ا

 ايل نافل

 الا نجس رنا ملاعلا يف ديرب ةرادا مظعا يه 01 ريالا ديزرتلا ةراذاكول

 لئاسر نم 9١و٠٠ ٠م٠٠ءو6٠٠ مهيدياب رمي فلا ةيامثالث اهتمدخ ىف نيفظوملا ددعو

 تلو ةوييووالتلا ملاعلا فب ديوب نيك ان ىف لت يداسرتكا كلذ ١ اهل
 ةزادإ ىظعتو + +. ةعاس لك: ةلاسزت انؤلا'ةبامنامث قم رثكا يكريمالا ليك لا قل

 ةلاهنر ىلا 1١٠ «زكوست» نيضتو يقوي يلام: ليؤتص تقلا »هسة ا
 ءايشالاو تالحملاو دئارجلا نم تانط فولا ةعاس لك ديربلا لقنيو ٠ موي لك ةمزرو

 ةعيارلاو ةثلاثلاوبةيناثلا ةخردلا/ىرم لسرب امم اها 0

 نويلم رشع ةيئامثو ةرشع نييح وارتي ديربلا ةرادا يف يلام زجع ربل نأكو
 رمالا ضوف دقو٠ ديربلا لقن يف غلبملا كلذ رسخت ةموكحلا نا يا.ةنسلا يف رالود.

 لعجيو زجعلا كلذ ىفالتي يكل تفات' ميلو ةسائر نامز يف ماعلا ةتسوبلا ريدم ىلا

 ةمركحلا ىلع: جرلاب دوس نايلي طق وتناقفت موش نإ ا 0
 تناك, يتلا موسرلا ريغو اهحلاف للخلا نطاوم فرعو ريبخ ةرلغن رمالا يف رظنف .٠ اضيأ

 عفدو اضف رزملاب .ليسزت يذلا ديربلا لقنل ةيديدحلا كيلا اك نشا

 ةيولطملا ةدئافلاب ٌتداعو.ءارجالا.عضوم تعضو.كذل ةعيرش نسف ةمالا:سلجمل رمالا

 دلل ولا ا تيتا ةكركشلا يلكر ناكر ةيلاثل ليوان متت ةالتكو

 ليوحتلا بحاصل اهنوطعي ىرخالا ةعطقلا امنيب ديربلاب ليوحتلا نم ةعطق نولسري اوناكف
 ةروكذملا ةعطقلا نا يهو ةدندو ىرخا ةقيرط اودجتواف نالااماءلك لك يا
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 ءذه ترفوف ةنيمةيلاهيلإ سول بقي يجوب هسن ليحتل عم ول سب اوراص

 ريراحتلا عمنولسري قياسلا يف اوناك و اقباس روك ذملا غلبملا ةموكحلا ىلع ةديدجلاةقيرطلا

 كلذل يضتقيناكفديربلا ةرادا ىلا داعتو هيلا ةلسرملا امعقوي يكل ةقاطب ةنومضملا مزرلاو

 1-1 كلل [ تسال ةنألا لحم ار قاما ناللآل اما اناتنم ةفاطق ولمن ننال

 هاصتقالا نا ا ع رالود فلا ا/ال ريفوت كلذ نع حتنف باطلا ىدل الأ

 ةيضدا ايونس غلبتق مزاوللا كلت فالك اما ٠ اضيا تاقفتلا تضفخ ديربلا مزاول ىرتشمب

 0 1 ارا هيو را بروس يلا نيعرملا ىلإ جير زالود# نام

 ىتنام يونس خيرشغ ضرالا لوح فلي نال. فاك ناطتختلا كلت لَوَطَو + رالؤذ نفلا:

 9ر6

 الضفو ٠ ةددعتملا هتاراداو ديربلا ةرظانم يف نيدعاسم ةعبرا ماعلا ديربلا ريدلو

 ا ل ا ا مس م تزعج خلق راو ديرلا ةراداف“ كلو نَع

 ذيفنت ىلع ةطاس هل ديربلا ةراظنل يمومعلا يعدملا نواعمو ةفلتخم لامعا يف نيفظوملا

 عئاضب ىلع الايتحا ديربلا يف نينلعملاو سالتخالاو « بيصانايلا» دْض ةعيرشلا قوطنم

 " بل قدم ال:ةنزاخت تويز باحنضاو صاخشا ٠ داك ميو خو مح لا

 ميلايتحاو مييعالن ببسل ئك زيمالا عربا ءادختسا
 هكدا ١ تايالول يف ةبرغلا رومالا نم هلامعا ةرفوو يك ريمالا ديربلا مدقتو

 هقفني ام لدعم ناك ١88 ماع يفف عيرسلا ومنلاو لجاعلا مدقتلا ةرّقو ىلع ةلادلا

 9105 لكان جنا عانت 6+ ديزتلا .قلغ ذالكلا”ناكن نم كحتاولا "صال
 وغاكيش ةنيدم ىف لآ ا ام ديمو ع ل ىلا لدعملا كلذ

 ديرب لوخدمو دخلا تودالا ةباينكرو لالخ نو قريته ريحت ناوي كلا اهنام
 ةيالو ىرق ىدحا يف ةريغص ديرب ةرادا نم ةنسلا يف تارالود ةسمخ نيب حوارتب



 ناد 0-2 تايالولا خب :راث رك

 22200000000 ا ا ا ااا

 كروبوين ةنيدم ديرب ةرادا نم رالود نويلم ٠7و امابالا

 :1٠ هيف ةلمعلا دعو تاروطقلا درب وه يكريمالا ليزبلا حورق نم” غرف معَ

 ةنسلا يف رالود نويلم ه٠ ةموكحلا فاكي ةيديدحلا ككسلا ةطساوب ديربلا لفتو افلا
 ةفرعم هل نوكت نا فظوم لك ىلع طرتشيو ٠ انويلم ٠١ هلقن ئف نيفظوملا ةرجاو
 ةيديدحلا ككسلا يا قيقدتلاب ملعي ناو ديرب ةرادا فلا نيرشعلا ىلا فالا ةسمخب

 لت فيك و ريست قيرط يا يف اهادحا نم عضوت ةلاسر لكو ٠ اهنم لك يف رمن
 ةاطيجا ةظفاطحو هلو سرد قضتقت قتلازومالا قم كلتش ديلا ةلمتلا ناكل و

 مزتليفرطقلا ريس تاقوا يف | رييغت ةياقي علا ككعبلا تاكا كني يك نا

 قرطلا برقاب ديربلا اوريسي يكل صرحو قيقدت لكب كلذ اوظحالب نا ديربلا وفظوم

 افي رظقلا ف ةديرإلا" يفطر قفحت كلغ: اذا كامو دولا نكامشلل كا
 لدعم ىلع ةفلتخم ديرب تارادال ةنونعم ةقاطب فلا ١ ديربلا سايك ١ يف عضو مهدخا

 لم انف ةدحاو ةطاغ بكتري ملو ةقيقدلا يف ةفاطب ٠

 رالود نويلم 4* وحن ايونس ةفوكحلا هيلع قفنتف يناحملا يرنلا ديربلا عيزوت اما

 كلذ ناب ديربلل ماعلا ريدملا نواعم لوقي كلذ عمو ٠ كلذ عبر زواحتن ال هنم لخدلاو

 - بعشلل ةموكحلا اهمذقت ةمدخ لضفا يناحملا عيزوتلا
 سس ايلكو ديربلا يف لئاسر لاسرا يف ملاعلا تاموكح مظعا اك ريما ةموكحو

 قئاسؤلا للك م ء ديربلا لقتب مك فرعي نا ةمالا سلجم دارا ريصق دما ذنمو ايلا
 0 | ٠ ب نال ةرضلا رت راط ل علا ةنسلا يف ةيناجلا

 رهشا ةتس ةدم اناجم هيف ةلسرلا ةموكحلا قارواو لئاسر نم ديربلا هلفن ام لقث

 يب درا .مويلا يف دنوب فلا 6 لدعم ىلع كلذو دنوب نويلم

 نا ىلع٠ ةفاتخلا تاراظنلا نم 0 انويلم م ىروشلا سلحم اهلسرا دنوب



 - « كمربلا ةرادإ هد د4

 يتلا ةدملا نم رطش ىوس مئتلي مل وهف اريك كلذ قوفت ىروشلإ سلجم لئاسو

 روزملا نم 0 ام اا د ةيايج ص ماكل أبيف ميرا كالتي ىرج

 ٠١ ةمالا -يسلجم ءاضعال درت يتلا لئاسرلا ددع لدعمو ٠ ٠ .كلذ ريغو تاعوبطلاو

 مودل يقاكإل
 تافاغلو ةيذيزربلا تاقاطبلاو تافالغلا ىلع ةقوصللا ةيديربلا عباوطلا ددع نأ

 ناك نم ةسن لكل فلا نم تكا يف نسا يف وم رشم دا غلي امن لارج

 ٠ .تارالود ةسمخو دحاو تنس نيب حوارتب عباوطلا كلت نمو ةدحتلا تايالولا

 اتق ةنسلا يف فال ةثالث اهنم عاب لدعبف تالود ةسمخ اهتميق يتلا عياوطلا امأ

 ٠ افلا نيعست ةنسلا ٍض 5 عابن كل رك .ةدحاولا نفت يتلا عباوطلا 5

 يذلا عوتلا نم وهو رالود ةيام هنمث ديرب عباط ةموكحلا تلمع ةرباغل نينسلا يفو

 ريدم لجس ىلع قصلا دقو هتيةور نم م يللا لك ل ل م

 : دئارجلا ىلع ميآوللا قالا ةدام ةموكسللا تطبا دقو هيف لاب د ملو ديربلا

 16 لنمف ٠ ةهاكفلا نم بناج ىلعف ديربلا عباوطل مع يف ءادتبالا ةينيكا اما

 ءاج ديربلا عزومب اذاو زيلكنالا دالب يف لزنلا دحا يف له دنلور ناك تاخ ةنس
 تلمعتسا مث ربظل انطب اهلقت د نايفو هاجس ىلا يس لزتلا اص ةاكئاس

 ابنع هعفد هعفد يف. تددرت ُ دحاو: نيلش اهنا نورا عزوم اماحاف ةرجالا نع

 اهنا هل تحضواو اع نيلشلا عفد هنال ةفس | اهناب ةتربخاف يم امل ١ نوكنلل ١

 لالا حالما دعو فالغلا ىلع ءاش ام بتكون انينم الكرنإ ىلع اهلي مع ةقيلم
 دوجو مدع نع ارذتعم ديربلا عزوم ىلا ةلاسرلا ديعي م ةئاتكلا ارقي ديربلا عزوم نم

 عوف ٠ اقلتتق ديربلا ةرادا ىلا ةلاسرلا عزوملا عريف |ممرجا عفدي يكل هعم مهارد

 عقدي نإ لسارلا رطضي راصف ديربلا عباوط هراكتفا جاتن ناكو رمالا يق نكي دنلور



 1544 1 تايالدلا خيرات 0

 اهلاسزا لبق ةلأسرلا ةرجأ

 تانمك( نلت زي نيدنال ةطبامللا قرط لذي اسسذ خو داس لاا
 ةعساولا ةراجتلاو ةريبكلا لاحملا 5-2 ديرما يف كولمان
 كلذو تاقرسلا كلت عنمل ةقيرط ديربلا ةراداتربدف مهب :اكني تن ينو مزاوط قلي
 ىلع ثرح وا ددع بعل درحمب ديربلاب مهلئاسر اوثعس نا تتلو لتخ تطمتس ا

 نودءويو نيعملا لقثلا زواحتيال ةلاسرلا نزوؤ طاريق فصنلا همجح زواجتيال فالغلا
 1 ةقارسلاو ا قرالاتخنألا نا | رمداةكللقبو:ةحللو ةمفح دياؤيلا ةزاكأل هال مدل

 رابك و ديربلا ةرادا ىلع تاقفنلاو تقولا نم اريثك ترفو ئرخا ةقيرط كلانهو

 لاشرالا قرط تل و ةعبارلا يلا ةنناتلا ةجردلا نم ةفلتخم ءايشا هيف نيلسرملا

 اسرا ةريبكلا ةيراحتلا تويبلا دحا ءاش اذاف ٠ ديرب عباوط نودب تاجردلا كلت يف
 ةراذاق +“ اهلاسرال نايضتقي ,ةقفنلاو تقولا نم 'مكف الثم (يزالوك رش)ل ةعاذأ نول

 قاتلا لع ىصلت آب ديرملاب اهوحب ىأ هعاذأ تلا لاسر كل رد 0 ممل

 0 كلذ اهلا عفد يتلا ةرادالا ا 0 ةرجا عفد ام ةميق يوتحت ةريغص ةقرو

 نوكي نا دعب اهيلع ةيديرب عباوط اقوصلم نوكي نا نود دئربلا اهلقنيف ارج ملهو ةصخرلا
 ا ةدحناو ةعفد ابلاسرا ةرجا عفد دق اباسرم

 ىلعو ديربلا لقتل ريباضا نمث ايونس رالو نويلم فضن ةدحتملا تايالولا قفنتو

 دحاو حاتفم اهلكلو لْفق فلآ ةيامعست ريزاضالاك ال لافقالا ددعو اهنم ةميدقلا 0

 ةلمعتسملا لاققالا اما حيتافملا كلت نم دحاو دقفي ال يكل صرحلا لك و

 تدل 0 امحتف ىدل ادادعا مقرت انك و اننا ه4 اه ددق نا 2 را يف

 ايفر لنقل نر ياهي لال هللا. لااوولل لوم الل اهضخفو ةنيعم ليصل كل ل :



 4 ويلش ايدل عار نو نال 0

 ع اسال ا تطاا

 فصولا قوفي اممف ةنومضملا لئاسرلاب ةيانعلا امأ ٠ تحتف نياو هلبق

 نم نكمي ام عرساب اهباحصا ىلع عزوت ديربلا يف لسري امم اهريغو بيتاكملا نا
 ديربلا ةرادا ىلع ةلاسر تدرو دقف .رثك | وا ةنس ةدم اهضعب يفتخي انايحا نكلو تقولا

 ليفدم ةيرق ديرب يف تاونس ثالث ذنم ةعوضوم يزرجوين ةيالو نم نسرتاب ةنيدم يف
 ”ررب ةرادا يف ةلاسر تربظ هنا كلذ نم برغاو طقف لايما ةسخ اهنع.دهتت يتلا

 ماتساف هل دلو يبصب رخا ىلا قيدص نم ةئنبت يهو ةيقرشلا تايالولا ندم ىدحا

 وه هل اودلو دالواب ءيناهت ثالث لوانت دق ناك نا دعب ةلاسرلا كلت هسفن دولوملا

 ا يالا د ببح تيل بلا ير هيمعم ظقاوخ ذونلا وادا يلو
 يف تويبلاو عرازملاو ىرقلاو ندملا يف ديربلا اهيف عزوي يتلا قرطلاو ةتسوبلا تارادا

 نامثاب عيبلل اهضرعت يهو حوضولاو ءالجلا مامت ىلع وه امم كلذ وحنو قيرط لك
 ظ 0
 ق ةفقسط

 يتلا ةقيرطلا سفن ىلع اهوحنو مزرلا لقن ةرادا ارخءوم ديربلا ةرادا تعسو دقلو
 كلذبو ضورفم نزو ىلع ةئيعم عباوط قاصلاب كلذو سربسك الا تاك رش اهلقنت

 لك رجلا يساجت ان نود ىلا ةرجالا تلّناو ني نيلهالا .ىلع لاسرالا قرط تلبس

 0 ذل

 9 ا هل ماسلا 00 0 ىلا 0 : - لئاسرلا» مسعب فرعي ديربلا 1 0 0-7

 0 5 يق نيالم هن ايلنرم ىلإ اهم عبرا رك

 | دحأ دجو ةرمق» كيدرتلا سايك | يف ةيح تارشحو تافاحز ىلع نورثعي اناحأو

 جوف لارض اه وذاع مف رغأو + ساشك - نم اليقتشلا سانت خماالماك :ايالس نيفطظولا



 311 : 2 ةديعتلا تانالو لأ نر :أن ل

 00م لا عع اذنك ةتتييبتببيب دذنكت كئيب 0

 . ا 2 ا
 ىفو“ ومما ا عرحت نم هنم اناس وحشد اي يذلا 00 - انرهخ ةئبيع

 «كنتمح كيدري اذه نا وجرا» ةباتكلا هذه اريلَع ةقاطب هب اقلعم الض اودجيو ىرشل هل

 ةحئال نونوديو ارب نوظفتحيف « ةتيملا لئاسرلا» ةرادا يف امنودجي يتلا ةنيمثلا ءايشالا امأ

 اقارواو ةيلام ليواحت ىرخاو ريراحتلا يف ةيفرو مهارد نودحب انايحاف امنم نودحبي امب

 اهودجو ىتلا دوقنلا عومجم غلب نينسلا ىدحا يفو٠ كلذ دنع عيبم جححو ةءراخل

 يقابلاو اهنم رالود فلا نيعبرا باحصا اودجو رالود فلا نيتس بيتاكملا يف

 1 ةدحتملا تايالولا ةنيزخل يطعا رالود فلا نورشع وهو

 ئف يرحب يذلا ةلمبلا لئاسراث يونسلا عيبملا ةهاكف نم هركذ ولخب آل اممو

 ةنس لك رالود فالا ةرشع هنم ةنيزخلل دري ام غلو دالبملا ذيع لبق ةمصاعلا نطنشاو

 ةيداصتقالا فراصملا ءاشنا ارخءوم ديربلا ةراظن اهب تماق يتلا لامعالا لضفا نمو

 قطا ةيلغ طوخ الل: ناكل: يف هه سس

 نوناك ثلاث ذنم كلذب رشوب دقو ٠ اهل ةنماضلا يه ةموكحلا نال سالتخالاو سالفالا

 يف ديربلا تارادا ددعو ٠ ةفلدخملا 0 يف ديرب ةرادا 8 يف ١91١ ماع ل

 أرلغن ابنم املا نيسمخ يف ةيداصتقا فراصم ءاشنا مزعلا يفو افلا نوتس ةدفقملا تانالولا

 م متقن و فراصملا كلت ىلع سانلا لاقال

 ص ريمالا ديربلا يف ةلاسرلا لق ةرجا لعج وهنالا ثحبلا طاقم حورطملا رمالاو

 ويتطلع نإ: ةللللا# ىو ءئازقو كقول: ةحستملا 'تاضالولا/ اعمار ف ادجاوأ انكم

 ييغف كلذ“ مب اذلواةللملا نحب ىلا كلذ جرخيس تاقفنلل الؤلعم ديرلا 000
 35 ةغومجم ملاعلا رئاس درب نم عظغا يك ريمالا دربلا

 دس دس سس بصعتقالا] 4 4 4+ © > 4)» - ح١ ©



 «  ةيلخادلا ةر اظن » -:ى

 51188831333333 133133133 ا هت 33 1 اه ع 53

 نوعبصلاو ا لحفلا

 يدوم طفلا ترام

 الق ٠ ابلامعا يف ةلعتسم أينم ل تارادا عومجم نع ةرامع ةيلخادلا ةراظن

 ضرنلاو حسملاو ةيجول ويب ةسدنبلا ةراداو دعاقتلا تامترم ةرادا نيب الثم ةقالع دجوت

 ٠ .ةيلخادلا دالبلا نوءوشب مامتهالاو رظنلا وه هلال ةياخادلا ةراظن تئشنا يذلا

 راما يركب برح دعب ةدحتملا تايالولا كالما قاطن عاسنا اهئاثنا ىلا ادحي ذلاو

 اصلا رارقلاو ٠ ةراجتلا مظاعتو ةورثلا روفوو ناكسلا ددع رثاكتو 52

 ءاشنا ذنمو :٠ «:ةينطولا ةرادالا ءاشنال: رارق» .انونعم .ناك .:كلذب .ئروشلا سلجم

 اذ لذ ليم لعل لب اهي قئانلم تدع لاسلاو مرايستلا طرالشو يار ئااعزللع

 ةراظنو ةعرازلا ةرالغن نين ثدح امك .امهادحا دودح فرعت دعت مل ثيحب ىرخالا لمعب

 اهيلع اهتطاس تطسب نيترادالا نم لكف ةموكحلاب ةضاخلا حارحالا.ةل اسم يق ةيلخاذلا .

 اتينا يسلك ٠ جاليشمر يو يي عقم تزاوسنإلا يالطلا

 تجقرلااةراظندأ 2 لا. ةريرقت جرف حرا ركبلب نتسملا يباسلا:ةياخلبلا رد 071

 سيئر ةراظن' ىلا: لوحتت ضرالاو ءائبلا ةراظن ناو* ةغارلا :ةراظني:دحتتت :قا بحت

 ةراذاو + لئعلاو ةراجتلا ةرازول ىطعت تازايتمالا ةراظنو ٠ ةيلاملا ةزازو ئسدنبم

 ةيرحبلا ةارزول دعاعتلا نيقلاج

 ينل ةقلتخملا تازادالا راظن نالا اهريرقت يف ثحبيف ةيلخادلا ريزو ةظاس اما

 داك ابو وفا ءارالا قادرا لعرك اهتم راطم للاى عك

 اهئاشنا ذنمف ٠ ملاعلا خيرات يف هركذ درو يضارالل و مظعا اهناب ةدحتملا تايألولا



 1 كل ةدختتملا تان 'الولا خيرات ١ ا

 ماا اع عا ااا للا 9101310103 ا 9 ا

 .دقو ضرا نادف فلا 6؟5هو دك ةحاسم امزوح يف لخد دق رضاخلا“ ع زلا ىتح

 تحجن دقو٠ نادف فلا ةيامعبس الخ يضارالا كلت ةدحتملا تايالولا ناكس ا

 رثك ١ دحاولا نادنلا اهفلكي مل ضرالا نم ةعساو ققش ىرتشم اضاع ةيش

 يتلا الثم اناءزول يضاراك هزم ةيبقكقأد يهام يضارالا كلت عمو تونس ةسخلا نو

 .تارالودلا تائم يواسي نالاو تونس ةسمخنمرثك | اهنمنادفلا نمث ةموكحلا عفدن من

 : اهرامثتساو اهرامعتساب اودبعت سانال اناجم تيطعا ةموكحلا يضارا نم اضعبو

 ودير كلا وزال ودق انقر جل تطرب كفلاط لكلوك اراد 5200

 نكلو ضرالا اورمثتسي نا ةموكحلا ئضارا يف ةماقالا يف نيبغارلل حمسي هب اماظن

 دكا كعب ايفر وتلا منغلا مجاتم نا ظرف ىلع

 ماجالا يفرخذا امو ٠ةينطولا باصنالاو ليثاتتلا ةيمومعلا يضارالا ةرادا ىلا يوضنيو

 ةرابع وهو حزق سوق رسحب فورعملا رسحلا كلذ نمو اهريغو ةيعيبطلا بئارغلا نم
 وهو امدق ؟0/8 هعاستاو مادقا "09 هولع حزق سوق هلكش يف عراذي يعيبط دقع نع

 ناكملا يف .مئاق وهو اكسالا يف ينطولا اكتس لاثمت اضياو ٠ اطوب ةبالو يبونج يف

 ةميدق ةدمعا ةدع هبفو 4-18 ةنس اكسالا يف ةريخالا ايسور بورح هيف ترج يذلا

 رك ألا فئاوط نم ةفاتخم لثابق خيرات حضون

 «لتار نولواتتي نيكلا ةلعو .*«ةيلخاتلا ةرازو نم مهم درجت عاتتلا ياو ةرئاقو
 الل ياخ ولا] طابا رنا ةكالذ نا ناش قوت نصت نال ير نا

 ل ١م ةمركلللا 1 ول هنا واه أم عومجمو ةئش لك اغلا نم اباد ا

 "اتساع 46 1 ااا ةنسلا يف مهدحاو هلوانتي أرق 000 رالود

 كلذ يف دا ارض نويلم ةيامعبرا 5000 ةيابن ىتح قتال كلت نم ةركعتلا

 ةيلهالا 8 ىف اويراح نيدلا دونحأل خا 57 لأ رسال نينالم ةثالث غلبملا
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 ظ5ظ55 عال 2ظطت*101001011111101نن]161 عع ووعأا

 و ف 0 تكا دلل مكسب جاافعت دقت نيتلا نب ضئارعلا اما

 تابق ةيعبلاو عبرو نويام مهنم ضفر نويأم عبرو نيبالم ةثالث نم أ

 ةيالو نم دايفك ورب ةداب نم رتملاب يبوف مادمل دعاقن بتار تطعا ةموكحلا نا

 او ناوي هني حاجا زعل نيلجسا جب صاح راف تر "كالدو ةملج غلا مو ال زاووت

 يق ىقانلا ديحولا .اممساو نطنشاو جروج ةدايق تحن ريشمهوين ةقرفب براح يذلا

 5 لالتتسالا برح مهتب زاحمل دعاقت بتاور اولوانت نيذلا ءامسا يواحلا لجسلا

 ثوماب نمنوماد ةلمرا ريتسا برحلا كلت دونج ءابسنا نم دعاقت بنار لوانت نم رخآو

 نمأيحىقبت نمرخاوةنس9 7 اهرمعو 1501 ماع اهبحن تضقدقو تنومرفةيالو نمنوينوب

 198 ةئس تام كرويوين اكلنا ةنوقلج نوح كنورك ماريه اهو راما ١817 ةنس نرح

 نولوانتي نين 02 تنوع ةلمرا 1 ءامسا كلذ ملو نينس خو ةيام نع

 ماج ب 01 1415 ةنس " وب راح نيذلا تاجوز نه 06 - بنار

 1 ادا ا نازل طباع ا ةطورب تيان يه فراعملا ةراداو

 نادلبلا رئاس ىدل ام يف ثحبتو ٠ اي فون نرسل اول احفاد هواعلاب ةفالع
 ل ل ناك تا ةلولا هولا لعيب وبارابطلا . نستغم قرانا كلنا وهدتملالا
 اوخسني يكل مولعلاو بادالا يقارم نم اهيدل امب 200020

 زيزعتو بادالا ضاير ةيقرت هيف ام ىلع ادبا لمعت يهو.٠: كلذ اودارا اذا اهلاونم ىلع

 ةزايز مهلمع نونظوم اهيدلو ٠ حالفلاو مدقتلا ملس يف اهدايتقاو نافرعلاو ملعلا تويب

 2 ىلغتلا|ق يقدتو مولعلاو نونغلاو ةفرعملا .لهانم نم اهريغو اياعلا سرادملاو تايكلا

 ةبلظلل رسيتي يكل ابنم راضلا لاصتتساو لضفالا ءاقتنال كلذب قلعتي امو جوزف
 تير ارمدقت ينلا تاليبستلا يف اضيا ناورظنيو ٠ لاونم لبسا ىلع فراعمل .ردعل

 طلال له رابط محق اا اعلا قع نمر قلب نام وعر دلما هيلعلا



 هوه 4 تايالولا خب 2

 ض0 ا 110101[ ااا ااا ا ع و ب ها 3 1 ب 0 ع اح م ا

 ةيفيك ميملغتو اكسالا يف وميكسالا ةفئاط بيذبتب 0 فراعملا ةرثاد متهنو بادالا

 ةعفانلا لامعالا نم كلذ ريغو ليسغلاو ةطايخلاو خبطلاو ضزالا رامثتساو ةعارزلا .

 ةموسقم ناويجلا اذه نم افلا 7؟-كانيف ٠. اكيسالا خف ةنرلا ناويح نانطش انآ

 ةيبرت نوبسحي اكسالا ناكس ىتح تارالودلا فولاب بوتين عابيو ٠ اعيطق م4 ىلا
 مهتورث رداضم ربك اوم هدراوم مظعا نف ةنرلا:ناويح

 ةدحتملا تايالولا يف ةرشتتنملا دونبلا لئابق لاوحا يف رظنيف دونبلا :نووش ريدم اما

 ددع ردعيو ٠ مهب قلعتي ام لكو مهتااماعمو م مسرادمو مهتورثو مبك الماو اكسالاو

 ةموكحلا تناك.و .٠ نيفت فلا ةيامثالث تيحستلل ءتانالولا.ةءامس تس ا

 اهنا ريغ“ اهاياعر رئاس ريظن دارقاك مهتلماعم نع اضوع تاعامجو رئاشسك ليات ا

 مهنوءوش ةيقرتو دونبلا بيذبت رما اهقتاع ىلع ةيلخادلا ةرازو تذختاو ٠ كلذ نع تلدع

 مهوتك اسم: ىقشو ميشال نيديفم نويت حب ةقارلا (يرددلا 00
 يدنبلا ريصي املادف هياعو دارفاك مهتلماعم يه كلذل ىلثلا ةقيرطلاو .٠ مهرارضا

 هع اتاصو فرت 5 رتحورابداو ةسلاسس هربا شيص نأ هتكحسو ا ذ
 اا ةتاوش ودع نأ روج الو. اهاياعر نم هريفك شيعيل ةيرحلا هل قلطتو

 30 اانل راسل فردي كلذ ريغو ايناذاعم اهديلاك كشر اهرابجاو ةما

 دونبلا بيذبت يف ةيلك ةبوعص دجت ةيك ريمالا ةموكحلاف اذبلو ةدودعم نينسب متي
 1 3 ىلع ةبيدقلا مبتاداعو مهديلاتت .نيكسمتم اولازام ميتا 1

 ليبسلا كلذ يف باعتالا نم

 ونيل تاركسلا عيب ِ عنم وه دونبلا نوءوش ةرادا هب موقت لمع قشا نا | 6

 ا قوس لد مل ةظهابلا ةمارغلاو تاظنحتلا ل مغر ١ ىلعف ٠ اكيبالا عا
 كلا يتسم 1 12ه دننو ؟ كسلا 0 وفيدش مهدات طقار هلا



 ل ( ةلح كلا ةراطن > 0
 11 ا 0 ال ا الل ا 0 ا هلا

 دربال تاركشلا د ملا 12ج

 . ةليبقك سيلو دارفاك مبل مبك الما تعجرا نيذلا حديس وا ةليبق دونه نوكي دقو
 نم نادف فلا ينئام ةحاسم نوكلميو اصخش 55٠ مهددعف ٠ ملاعلا يحالف ىنغا
 ةعستوحن هرادقم غلي يذلا لاما نم مهيدل ام كلذ ىلع دز ةيعارزلا يضارالا بصخا

 غلبم يطعاو ضرا نادف 486 ةحاسم يدنه لكل تزاجا ةعيرشلاو ٠ رالود نييالم

 ةالبلا اياعز نم هتروريصل ةمزاللا طورشلا هيف منت املاحف ٠ ادقن رالود فالا ةعبزا

 فان كلا راع ثور جم اخبر ذم هيلا داؤامك الز هل: لعن

 0 لكل ناك اك ريمأ سلوك بشك ١ اهننغ هنأ لبق

 كلت يف نيقاملا دونبلا ددعف نالا اما كيسكملا حيلخ لامش ىلا ةعقاولا يضارالا يف
 دايدزالاو ومنلاب نونخا طالخالا دونبلا نا ٠ ةمسن نويلملا زواجتي ا عاتصالا

 75 وحن. مهنم دجويو ةنسف ةنس صقانتب مهددعف صلاخ يدنه مد نم مه نيذلا اماو

 نينسلا نم تائم ذنم تناك امك مهفالسا ديلاقتو تاداعب نيكسمتم نولازي ال انا

 هلمع صخاو « يرلا ةرادا» مساب فرعي ةيلخادلا ةراظنل رخا عرف دجويو 2

 ةميظع ٌةورثب دوعيس لمعلا كلذو ٠ ةيدرغلا تافطأتلاو تايالولا يضارا يرب مامتهالا

 مانا كل ناب ارارق سرغنوكلا زاجا 1407 ماعو٠ ببرقلا لبقتسملا يف ةمالا ىلع

 روك دما يرلا لمع ىلع هلك قفني ةيبرغلا تاعطاقملاو تايالولا ضعب يف عامنا يتلا

 ا ىدل عمتجاف ٠ هو دهاعمو سرادملا ىلع قفنت ةئملاب ةسمخ الخام

 00 ةلحاقتلا يضارالا ير فق اكس 5 "ا نودع 1 ينازل كلت نامثا

 روك ذملا لمعلا مامتال رخا افابم غلبملا كلذ ىلع ةمالا سلجم دازو ٠ ةعارزلل ا

 م ةفئذن م ةمركحلا يلعت ا لا "الك يضارال نيا ا
 8 0 لا



 6 17/ تع فاجعل تايالولا خيرات 2(

 وها ةذذللت لاا .0000100100100111111111016010101117171718743700701700 ع عاام ا ا اذكَل كدت 30--

 ةمزكحبل 6 ينل رانا يعطل ىكرا اتم نيه لالا درا 5 دجوتو

 "داع تاو فا نادفةنويلم نيثالث ءاورال ةنفاك يرلا ةنزخا يف ةعومحملا هايملاو

 خومتيم غلب ضزا ينادف:لكل دعو نش ةسن ىلع يضارالا كلت كر
 دب ثيحت:اضبةلبس راعتسالا طوزشتةموكسلاا تلاعب كقول

 نيف كلذ ريغو يشاومو ةعرزمو ثبين كالتمال انوتقم اباي.هل لامال يذلا ريشنلا
 نويدلا نم مييلع امدس ىلعمهردقي اممهباعتا ء ءامل مهل عفدتو اهيضارا يف المع مبيطعت

 ىضارالا ةحاسم ردقتال٠ نيدلا نم ارارحا ةدودعم تاونس ئضم دعب نودغيف* أبل

 ةدحتملا تايالولا كالما يف عقاو اهعاسا ةتسو نادف نويلم نحس سم هال

 ةمسن نييالم ةثالث ىلع وبري ةيورم ضارا يف نالا نينك اسلا نييك ريمالا ددعو
 ىضارالا تالصاح ةلياقمب رهاظ كلذو ضرالا بصخ ىف ديزي يرلا كلذو

 0 اتتس 5١و ازالود ١؟ يواش 95-- ف نادفلا لوصحمف اهريغي ةيورملا

 : 1 ل سم ”ورارالود ١1 يدل

 هرفي ةينول هلا ةننيلا ةناذام تاراخلا ةرادا اضيا ةيلخادلا ةراظن سارتو ظ

 قئادحلاو ةموكحلاب ةفلتخملا ناسحالا توببو ةيزيخلا ءيجالملا دهاعتت كلذ نع

 لامعالا فراشتو تاعطاثملا يف ماكحالا ىرجم بقارتو ةيمومعلا تاهزتنملاو
 كلذ وبنو ةيوكحلا تارا هيي ١



 6-5 ةعارزلا ةراظن 0 5-3 ه6

 ج00 ااا ااا ااا ااا ااا

 ب ةعارزلا هر اظن

 ىرخاالا تاراظنلا رثاس نم رثك | ىمظع دئاوفو عفانمب دالملا تنا ةعارزلا ةراظن

 ا ل ناو ما كلك قتلط» ةفادبتلا زك حارا واحمل" نفت

 ةرشع ١8757 ماعحمقلا نم دحاولا نادفلا لوصحم لدعم 0 6 ةدايز تداز دق

 ا ةدانز تذاز ابلكف تالصاخلا رئاس كلذ ىلع سفو الشب ١5 حبصاف الوشب

 ةنسنيسمخي ف ديزيس لب دحلا اذه دنع فقي ال مدقتلا نا ةعارز لا ةراظن ءاردم دقتعيو

 لالغتسا مويلا هنكمي طيشنلا حالفلاف ٠ تلخ ةنسس نيسمخي ة دازام ةبسن ىلعةلبقم

 الولونطقلا نم هلا م ةلاو ةرد 1 ٠ ودحاولانادفلا نمأحمق الشي" لدعم ىلعهلوقح

 ل ا رالا نانا تاكل قنا "قمم ؟غلئاك كنق ءورلا:تالوصعلل' دار

 مويلا اهنم
 00 ل 1 يل يعا رولا ) نؤطلا تيكرشم ل لثاو ةنسسلا ةماعلا ةظائاؤيد

 كلت نم لصاحلا نمث غلبف قياسلا لدعملا نع ةلابلا يسمخ نطقلا نم دحاولا نادفلا

 ةيعارزلا مولعلا ىف نيحالفلا فيقثت نا لوم انو رالود فلا ؟”٠5و انويلم ةدايزلا' ..

 هنع جتنيس اهليمس يف ةريثك تافزاصمو تاقشم ةيلاملا ةراظن تدبكن دق يتلا ةةريصتللا أ

 دالبلا تالوصحم رئاس يف ةدايز. :

 هال ل 0 تاتاطلار ا راسالاو لواغألا فراومريتكتي ةنتبمةعاورلا واظن: امتييو

 ةراخلر ىلا لوك وميك ذو + ةقيلالادتاناويسلاو شاول ةضرتةلاادسب: ماتعالات نع

 دالبلا لك يف نيلهالل عابت يتلا موعبللا صحفت كلذب ابمامتها نع الضف يبف ةصاخ



 18 6 ندع تايالولا ع 0

 مح ةثذككفت 2200000 ااا م لا لا اكذيتتيتتتتل

 كلت ا ل اعم قرطو واشارت يف ثحيتوةياصلل تاويل لس رجح

 ددع ريثكت يف دهتحتو نييمدالا بيصت ينلا ضارمالا عم اهتاقالع وأ ىلا ضارمالا

 ظ اهرذوةديقلا ليا

 لك ترد ولو ٠ هفاع ةميقب ردب ال ةدحتملا تايالولا يف بولحلا رقبلا عبر نا
 ةدايز ايونس ةديزلا نم ناويا ةسمخ ةدحتملا تابالولا ىف ةدوجوملا بوأحلا تارقبلا

 ةجاجد لك .نا ولو * رالود نويلم نيثالث ةدايزلا كلت نم غلبل نالا هردت امه

 نويلمنيسمخ ةدايزلا كلت نمث غلبل نالا هعضت امع ةدايز ةنسلا يف ةدحاو ةنيزد عضت

 ىرخالا تالوصحملا كلذ ىلع سفو رالود

 نويراض نوصحافلاو موحللا صحف ىلعرالود نييالم ةثالن ايونس ةموكحلا قفنتو

 صحنلا تارادا ىلع رميو ٠ ةدلبو ةنيدم 57 يف زك رم فلا مبلو دالتلا فارطا يف
 دمي: ضوحفملا مجللا :زدقيو .+ خلسملا ىلا اهدايتقاب لبق :ناويحن نويل وسال اللا

 امموحل لك عيب عنمب يقْلا تاناويحلا اما ٠ ًايونس دنوي نويلم ةياعيسب خلسملا نم هجورخ

 اما لسلا سولشاب اهيف نودحي اهنم ةياملاب 45و ةنسلا يف سار نويامب لدعتف أهضعب وأ
 هالو د ىلع ابق. هئاف ريزاشلا|

 دناليرام ةيالو نم ادسحتيي ةدلب يف فصوتسم تاناويحلاب مامتهالا ةرادا ىدلو
 ةدلب يف ةبرجتلاو ناحتمالل ةعرزم اضيا اهيدلو ٠ اهروشعت يتلا ضارمالا صحفلا

 تاناويحلا ين ريلا_دراومةيريتورناجتماب نموت كيحوروككلا 00 ا

 ططضم دراوملا ليثألت لان يلدداعابم كل ريش ةضاربلا نع رجلا

 ١ عيت
 قال ؟تانل 410# ضلت: نيتلا# لضارمالاةلخاتم- يف ..دهتجت_. ابا :ةرادإلا هلل

 رقبلا بيصت يتلا ةلعلا براحت ةديدع نينس ذنم تلازامف ٠ اهتتاماو امميئارج لاصتتسا



  8٠ةعارزلا ةراظن »ل « 

 ٠ نييالم تنقتاو اروك ذم احاجن تحن دقو ساسكت تارشح ىمح اممساو صخا عونب

 دوجوملا رقلا نم ةياملا 18 ناب: ارخعوم ةرئادلا كلت تفشتكا دقو ابكتف نم.تاناويحلا

 ةباصملا راقبالا ىلع ايحص ارجح تبرضف ٠ لسلا ميئارجب ةبورضم ايبموك ةفطاقم يف

 اا اا ل نيعاررك لا ((يتكرلل ةللتوخم ل شالح رح ناعم كلذ. لهم انف

 ظ ايبلوكا
 يف اريلوكلا راشنتا عنم يف ةيلعافلا ديدش الصم اضيا ةروك ذملا ةرئادلا ترضحتساو

 اناحتما اورجا دقو لبقتسملا يف اهتلازا لوم اماو اريثك ابكتف صقانتف ريزانخلا ناعطق

 ابيف اولخدا اعبراو روك ذملا لصملاب اهنم 55 اوحقلف 5 هددع ريزانخلا نم عيطق يف

 اريلوكلا كتف نم عبرالا تتامف ةجلاعم الب تكرت ةعستو ريزانخلا اريلوك ميئارج

 يتلا اريزنخ نورشعو انثالا اماو تكلبف جلاعت مل ىلا ةعستلاب ىودعلا تلصتاو

 .تاجالعلاولصملانمةريبك ريداقم ًاناجمناويحلاب ماهتهالاةراداعزوتو ررضب بصت ملف تحقل

 لتقو تاناويعلا بيصت يتلا ضارمالا ةحلاعمل مهريغو نيحالفلا ىلع ةفلتخملا

 0 كلارا رد كسلا اكان وللا زم جحا اناا عهد مروح جدلا قوي ٠ هانت اج

 ظ ناكم لك ىف كلذل تلي نينا ماسلا لك رك تفاو

 سردتو اقيقد اثحب ثحبت يهوتانبنلاب مامتهالا ةراذا ةعارزلا ةراظن ئلا اضيا يوضنت 5

 ءانطالا سردب ام وحن ىلع تابنلا ملاع بيضت يتلا ضارمالا رثاس اقيمع أسرد

 .ثحبت لب ضارمالا ةيهام ةفرعم ىلع رصتقت الو ٠ رشبلا يرتعت يتلا ضارمالا

 ةماعلا ؟ضاودالا افك "هس ةرادالا ةتح هتاف ام« فضؤو اتم ةنفاثلا تاضكالخلا لع

 حراخلا نم اهبالجتسا»ركذ امع.الضف هتلعف ام مها نمو» اذلجم قرغتسي اهنجلاعمو

 ةنيدلاو رصم نم ليخنلا تناجتسا دقف ةدحتملا تايالولا يف ابل دوجوال تاتابنو ارز

 .قاردلا نم اعونو ايريبيس نم هنم رخا اعونو ايسور نم يمردلا حمقلاو ىراحصلا نم.
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 لرسسي

 5 «  ةدحتملا تاءالولا 0 رد

 ل هوما عاقب نم ةعقب لك نم ىرخا تاتابن عاونا تاغ يلا

 ينكيو ىصحت الةيعارز عفانمب دالبلا ىلع ّت داعدقو ٠ نوكلا ءاحنا رئاس نم اهب تنا تلا

 لث نم ةديفملا روزبلا بالحتسا نم ةرادالا كلت هلعفتو هتلعف ام ةيمها ىلع ادهلش ٠

 هنم لمعتسملاو تابنلا نم عون فلا ةيام نم رثك ا هرساب ملاعلا يف دجوي هناب راطقالا
 عون ةيامثالثف ةدحتملا تايالولا يف هنم لمعتسملا اما ةنوكسملا يف فالا ةسيخلا غلبت ال

 ةحاسم ةدحتملا تايالولا يف نالا دجوتف زرالا وهو !متالوصحمل ًاسابق اهنم ادحاو ذخ

 بعلو .* رالود نويلم ١5 ابنم لصاحلا نمث يي ارا عدزت نادف فلا ةياهعس

 قولو هقارتحا .ةيفيك“ نمو .ناسنالا ديقيدب انك .زاكيشلا نحت ةل ات را

 اًئيدر ما اديج 5 اذا اميف ناخدلا عون فرعت هدامر

 قيقدتلاو اهنم رولا رامثتساو يضارالا يرب ةعارزلا ةراظن مامتها كلذ ىلع دز

 مسرو !طيطختو يضارالا حسمو ٠ ءابيف عرزلل ةحلاصلا.تانابنلاو ةبرتلا ةعيبط ةفرعم يف

 نالا ىتح اودجو دقو كلذ وحنو اهتيرت سنجو اهعونو يضارالا لك اهنم فرعي طئارخ
 .  ةدحتملا تابالولا يضارا يف ةبرتلا نم عون ةيامعبس

 هذه نم ملاعلا يف ٍقثلاثلا العجي ام ماجالاو جارحالا نم ةدحتملا تايالولا كلمتو

 تايالولا يف ةينطولا َتاباغلا ةحاسمف ٠ ادنك و ايسوز ىوس كلذ يف اهتوفي الف ةيثيحلا

 قرف من ةخ أمتسخ نم دك اير لف يوت ادن طا ١ وحن يهب ةلحبتلا

 . اهيفظوم ددعو ةعارزلا ةراظنل ةعباتلا جارحالا ةرادا ةيانع تحت كلذ لكي بعسل
 "هةر ارا لير هول وينو ىلمان نا لكلو“ ة ةرهلاو ةزققلا يود نِمارأللا

 دجؤت ةسارحلا تاطحم نع الضفو ٠ قيرحلا نمؤ ةلباسلا مادقاب راثدنالا نم اظفحل

 لضتتو قيررحلل ءاقر جاربالا كلث.بوانتيو تاباغلا ىلع لطت خاربا اهيلع تاطحم اضيا

 يااا تا راك رولات وفلتلاكالسا دمزكسبال الث يحو نوفلتلاةطساوب تاطحلا ةيقيب



 5 7 7 ل 1-0-0

 غ0 اا 2 220220 2 2 م 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بيبا

 0 موقي دالبلا يف بشخلا نم رادقم ءاقبا هلك كلذ نم دصقلاو

 را ياابو انا فارغا اتناغوورق و فنعم اكاييقنلاو اظاقحنلا»كيلهو )+
 هاا عرب ار لق اهديطوت الكت ! قي كرليففا بتااوالو للا :نيئالمب هيَ

 تا ا ةدللو فاينل هاك لذ نسا 15 تفبلا لوقو + كلذ لوادي اه فيلا

 00 00 ماوبلا فصو ةرئادب فرعت ةصاخ ةرئاد ىلا اهفالتا يف رظنلاو

 58 كلت لك ات كلذ ريغو تافاحّرو رويط عاونا ةفلتخملا كلاملا نم بلحتست

 ىتلا تاسرتفملا ءاقل ىرخالا كلامملل يطغتو ٠ اهضوبد لص اتستو تارشحلاو ءاوبلاو

 5 افلون كنف انك ٠ عاوزالا كلت "نم ايهافالب قمل دؤجو الان اشبنم: انهذخلات

 بابذ'سآرتفاب روهشم وهو « كب يداللاب » فورعملا عونلا نم ارويط اهتطعا اهناف اينابسا

 ةريخالا ةنو الا يف اينابسا عرازم يف هدوجو رثك مولعم

 ا 1 كاسل د دان عة ارنلا اقم نبات لل راع اما ه7

 دالبلا تالصاح عم اهتاقالعو كلذ هبششا امو تاناويحلاو رويطلا عئاط يف ثحبت يهو

 ىلع لماوعلا ربكا ناذرحلا ناب ارخءوم ةرئادلا كلت تدجو دقو ٠ لوقحلا حئاتنو

 دالنلا تالوصحم نم أب ونس فلتت يبهف كلذ نع الضفو ةدفاولا ةلعلاو نوعاطلا رشن

 ىلا اودتها دقو تالايرلا نيبالمب هنمث ردقي ام تاعدوتسملاو ءارهالا. ىف وكل

 :كاناوخيلا ننع .- كحبت.نالا هو »- ةقفنلا»ىنن نيكمي ام" ققاي ةذرخلا هداج هل ام

 داقلا تماما نا. 1الج اناناكتم ان دابا قوقل ليسا ضو رلنا تايضتاس رس
 1ك »لان ععتاةيطسو :لاضرالا قاالئاقلا نوت وزيلا + فل نتا تاناوينعتلا نسال
 الامجا .ةعارزلا يف رضي

 تاقبط رئاس نيب ةثيذحلا ةعارزلا قرط ةفرعم ميمعت يف ادبج ةعارزلا ةراظن ولا "ندا

 كاهل مما ةفيشق ةويلح < هن كرش زلو ةنرباغلا ةئسلا لالخ يفف ٠ نيعرازلاو نيحالفلا



 1 22 هدا تابالولا خب : را د

 كح ع نول 0 نا دعبو ٠ ةيعارز دئاوف هيف امم كلذ وحنو تارارقو
 ٠ ةخسن نويلم نيسمخ ةنم تعاب تيبلا يف محللا لامعتسا يف داصتقالا يف ثحبب

 كلذريغو يشاوملاةيبرتو يعارز نق لك يفسياراركلا كلت لثم نماريبك ارادقم ايونسردصتو
 ٠ هل نيعملا تقولا يف فنص عرز دارا ام لك ابيلا حالفلا عجري ثيحب ازهاج هلعجتو

 دئاوفلا ميمعتب ةعارزلا ةراظن ةنواعمل ةدحتملا تايالولا يف ايناحتما ازك رم 55 دجويو

 كلت متبتو ٠ دالبلا يخالف رئاس نيب ةرشتنم تالجمو اشك كلذب رشنتو ةيعارزلا
 يتئمىلع فيني ام هرضحب ةنس لك اماعاعاتجا بست و ةيمويعلا ةرطلا ديو ٠

 نان كا ضامن تاتو راهو ةيضاردلا تالا د ضرعتو نيحالفلا نم فلا

 مدقت امرك ذ ىلع انرصتقا ةعارزلا ةراظن اهب موقت ةديفم ةريثك ِ كلانهو ةعاردلا نع

 اهدالبةعارز ء ايحاو ء اهنا وحنةموكحلا اهب موقت يتلا ةميظعلاةيانعلا رابظال فاك وهو اهنم

 فضالي ع اسفل َ م ةعاوولاة سر

1 
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  لمعلاو ةراحتلا ةراظن

 ةرئاد ا ايلاف ٠ :ةركجلا ووتر لش لمعلاو ةراحتلا ةراظن

 | 11 يطرط وولا «داصلتو» ناشف اون دواخل هاراذازل تاكذرقلاب نفق

 ا ينم ا ولاهو راقت واول ةيغلا نكلاما ليدعتم ”ىنياقلاو ةيزاؤلا»
 / كلذ ريغو ةيراخبلا نفسلا صحفو ءىفارملا ةراداو نفسلا

 دالنلا هذه 3 نيرجابم لوبق يف رظنلا اهيلا لوك وم سنجتلاو ةرجاهملا ةراداف

 صخش لكف ٠ ةيك ريمالا ةيسنجلاب اوسنجتي نا مهل غوسي اهمجومب يتلا عئارشلا ل 0
 ددع غلس ايلاغو نقلا كبر يم سقس ضيفا دوا يل

 لكحل كلذ مودب انامحاو مويلا 7 ةمسن فالا ةسمخ ةدحتملا تايالولا ىلا نيرجامملا

 وس تقولا نم ةرحامملا ةرادا يف نيصحافلل ىقبي ال لدعملا اذه ىلعو ٠ ةيولكا نيشلا هدم

 ةينلا ىف ككاو نيرجبلا كلوا نم عجب نم لدعمو ٠ دحاولا رجابلا صحفل نيتي ظ
 را يلد نم عاملا ورا زك و4 ير تارالود ةعبرا ةديكسل لل

 سينجتلاو و ةرجابملا ةرادا تاقفن

 مهتلاعال ةيفاك مهارد دالبلا هذه ميلوخد دنع نيرجابلا ةزوح يف نوكي نا بجيو

 ةدحاو ةنس يف مهاردلا نم نيرجاملا عم ناك ام عومجم غلي دقو» اليع نوب ٠

 1 مهنم ةياملا, 85 نا ىلع دحاولا كاملا لد ا لس ىلع رالوخ نويل والا

 ةيلونإل رجا نا جيعإلا 5 دالبلا مهلوخد دنع ارالود ©. نم لقا مهعم

 ظ ابروأ يبونج نم مه ةريخالا ظ



 0 الس 0 تايالولا خب ناك دكت

 وعم هده م طخ ا ااا ااا اا ا 0 ا ا ااا ]آذ]آ#]آذأ]ذ#|]10121#أ1أ0 ١ ةذدككيف اة اة

 ىلا: 15 نس نم 'روكفلا:نيرخاهملا:نصحف نمتجي نا قون ركل ىلع حلا ايو دقو

 رتب صل تلو ةيتتلإزا ةدنسلا يف لوخجنلا ريلاسلا للا ا
 نولخدي, نيرجابمملا نم ةسمخ نم ةعبزاو ةحصلاو ةماتلا ةينبلاو ةيوديلا لاغشالا قاخ

 ظ ظ كرويوين افرم نم دالبلا
 دالسلا ةيلخاد - نيرجابملا لاسرا يه ةرجابملا يروم ام ىدل تالضعملا لضعاو

 ةعيرش دجوتو ٠ ابل ةرواجملا نكامالا يف وا اهولصو يتلا ةلكسالا يف مهئاقبا نم الدب

 تاكرشلاو'ةريبكلا قماعملاهبزاخصا نا: كاع ةلواقملا ةقيرطب اكريم) ناكلايغ بط 1

 اللامع نوزج انسي مينا َكلذو املا نم فو نو ةعيرشلا-كلت نونلات# للزلا
 كلتو ةنسح ةرجاب مبل لمعال نمل لمع ريبدتب ةصاخ تاك رش ةطساوب نيرجابملا نم

 هلمعؤيدجا لئاعلارشاسف المع نعةرجل نيفرطلانضانتت زمضلا هش تاكرش كلا

 نا ىلا ابل :ضاقختالاب كرب ذغات- نعرف انصب ةسلا ا

 :درجابملا نم هريغ ءيجيف لمعملا رداغيو لمعلا ماسيف يرورضلا هشاعمل ةيفاك دوعت ال
 ةموكحلاو تارالودلا نيبالم عناصملا باحصا حبريو حبر كلذبو غارفلا ءالميو اديدج

 هعنصي اهم رحب نم ةطقن هذهو احيرص ةعيرشلا ةونب:مهتفلاخم مدعل مهفاقيا نع ةزجاع

 نيك املا نيرجاهملا باعتاب مهتورث ريثكتل اينغالا كلوا
 تناك ربع هديك وه ايوراوا ودع نم يرسل دع ةردوش رف كحل مقرا

 0 تاك رشلا كلف مهاردلا نوفاسي نيذلا هدرة ةيراجتلا ةرفلنلا

 ناقيم ضني عاجرا ىلا انايحا اهزارطا مْعَر ىلع نب رعايا ا

 3 ام يف ةعيرشلا ذيفنت وه ةرجابملا ةرادا ىدل لك املا بعصا نا امبرو

 1 نغ 0 تابالو ل ىلا تدخشملا رع ملل لخدي انايحاف نيينيسلا يلا

 كاوا ع هكيازع قرظو اضرخو يقفل نييلا ترارؤطقب ادنك -وإ كليسكلاا



 + « لمعلاو ةراحتلا ةراظن » 23

 اهولخد دق اهلوطو ةدحتملا تايالولا ضرع يف نييراضلا نيينيصلا نم اديدع اددع نا

 ظ2100001100
 رسولا نايل كيوتل رسما ىلا رقاق يف ورجل غلب ذو

 ا تلاتإ ل ةريصتس ءاظا نم ىبطلا تشكلا هييلع يرحب كاتمو ةرجابلا ةراقا

 نف ادحاو ادحاو مبماما نم نورجابملا رميو امدق 75 رخ الاو دحاولا نيب ًافص نوفتب

 ضارمالا نم هضرم اودجو اذاف ةقد رثكاب 02 اوداعاو هوققوا اضرم هيف اودجو

 0 للا يطال عرولا ةيقخ ونار مح ىلإ فورجترا توسل ىل ةلاضع

 اذاس ينحتلا قح هل ريصي ىتح ةدحتملا تاباالولا يف ةيلاوتم تاونس سمخ رجالا نطقب

 ظ هيف بغر

 ةرادابوبعلا هنوف ىف رك ةيعبا ىف وهدا وادج لميلا ةرالخ عورف دحاو

 زاكلا تيز ةكربشو محلا راكتجا ةنك رش تضعف تلا ئه ةرئادلا كلتف« تاك وتلا

 اهلامعا نع باقنلا تطاماو .اهريغو بشخلاو ناخدلاو نطقلا تاك رشو لورتبلا وأ .
 ةمج تاحالصا ىلع اهباحصا تمغراو ٠ اريبشت اهتربشو

 ةللعق 1 كلارا تاق قب ةلنسلاا  لاوسلا ءطضتتسلا ستحل: لشلا ةرطانااع

 يتلا ةعيرشلا ذاقنا امتاقلعتم نم سيلو ةفرعملا كلت درحم ىلع رصتقت يهو مي هقالع

 ةموكحلا يفظومل ثدحت يتلا رارضالاب بلاطت !مناىلع ٠ ةلمعلا تاقبطب قلعتن

9 
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 لاصحتساو دالنلا عناصم ديشت أم 15 مامتهالا اهضرغ « نيعنطصملا» ةراداو

 لصانتلا ةطساوب ةيبنجالا دالبلا يف حبرلل صرفو ةيراجن مفانم هيف امع رابخالا
 انك نيش ار وتا فاالا :ةسمخي, تردضا دق تاوثس عبرا ةدمبو ٠ ليك رسنإلا

 ةنئاقل :كللذو حرك رولا تاع تلقب وأ يكس اكلم تال سيف 3 ورك ناكسر نع ارش

 ا البلك سن نك اياك ىف نان وتمار ا در نفس هانا ل ل



 8 ١ 1 ا 3 مولا 7 جد

 اذلِل 00عام ا اةيئطستيتيببب5ب 2ظ2010101010101111 ا

 / يوصنت ى 3 ىرخالا 0 0 رك لوو راصاو ةراحتلا

 ًاطاقنو ةنع 3 ابمسا"هيلع لالا ارامعت ىلع عوقت اهتركذ ترم دقو ليصلاو ةراحتلا
 ذح قلع اتم لك فض ىف'تابسؤلل ةسلوبل ا ا 7 : 5: 1

 ملال سو © ٠١ < © ه272ج> ع ٠١ ١> 4> لجو حسسسا سم

 ْن وعيسلا او س كاملا ليه أ

 2 اي 0
 هج سرا عرس ب

 نال نقلا قيسيراو ةسمخلا سرغتوكلا ىمنك ءابضعا لوا ارب لا ةظ  ذ

 ةديفملا تاحارتقالا رايتخاو ةنس.لك ايمسر سلجملا ماتتلا دنع امهءقاّضعا اهضرعي يتلا

 ديقنتلا ةريثك و لك اثملاو تابوعصلاب ةطاحم يبل هنمضتن امم ةحيحصلا يدابملاو

 تنام اعقل نمةمالع وا تك م 5 عصو اميرأف ليزح هاتناو رظن ةقد ىضنعتو

 2 ىلا اهنم دوضفملا رمش لف دوصقملا اعصوم ريخ

 ةينوناقلا هئاسلج ةدم ةريثك عئارش زيحب نا هنكميال سرغنوكلا نا ىفخبالو

 نا ولف اهترفوو تقولا رصقل نيسلحملا ىلع ضرعت ال دق ثحيال ةمدقملا حئاوللا رثكاو

 الك اهيف ةشقانملل ىضتقال هياع ضرعت ةحئال لكب طقف قئاقد عبرا شقاتن سرغتوكلا

 : موب ةنام الث ةدم

 لك ءاضعا مسقب هلجا نم يذلا ببسلا نع باجحلا عفريو باقنلا طيمب اذهو
 ضرعتو تاحئاللا كلت نم ددع يقال ثحبت ةقلتخم ناجل ىلا نيسلجملا نم
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 سرغنوكلا ىلع حئاوالا "ضرع ةيفيك .ىلع ءيراقلا فاقياب انحو .ساجملا ىلع اهتصالخ
 ا نإ ىلا ال ايمو يدب دو انتو جلال صرت عيوش اهدورصو
 ٠ ء ارجالا ةيعرم ةعيرش ودغتو سيئرلا

 بلاطب ابي ةحئال ا كسا ناج بئانلا مدق 1104 ةنس راذأ 7 يف

 دالملاو 5ك ريمأ ةراحت لقنلةلمغتسملا لقنلا لئاسو نم اهريغو ةيديدحلا ككسلا 31 3

 00 ال ااطدورلاع للا ةتاكتلا وم ىذا ام لكم ارركقت :ىلكتت نأ ةسجشلا

 «سلحملا سوداق» هنوعدي ام يف ةحئاللا كت عضوو ريدملا ةطسأوي كلذ صحف يرحد

 ابلوانتف ٠ هيلع اهضرع نوديري يتلا حئاوللا لك ءاضعالا ابيف ياي ةلس نع ةرابع ئهَو

 ىلا تيطعاف « ةيبنجالاو ةينطولا ةزاحتلا» ةنحل ىلا ةداعلا بسح ابلوحو باكلا

 ءانث'الا هذه يفو مهتالحس ىف اهديق ىرج ثيح ناونلا ساحم يف ةتكلا نم ددع

 مهدئارج ىلا اهنومضم لاسراو .اهيلع عالطالل ةصرف دئارحلا ل 2

 ةينوناعلا تالحسلا ف تديقتو 1 احم ةمراللا تاكاماعملا تمت ّنأ ا

 ثيح كوكّصلا ةفرغ يف تعضو ةخسن 77 ابنم اوعبطف ةموكحلا ةعبطم ىلا تلسرا

 نم نك 2 ىلا.ناتخسن تيطعا كانه نمو ٠ ةِيمسرلا قاروالا لك عضوت

 ا 1 تاو مطولا ماكو لا ناهي كلذ نيل نوط
 نى تي كل يف :ترظن اهتاغامتجا دا يفو الوا ةجفاللا ابيلا تلو
 كلذ اردنا يملا هيدي رطل عسا ل

 م سلحملل  اهرازق يلعت نا ةنحللا 9 اح لس لوالا 0 ١4 ىفو

 امال ولا اأتح 5 و ٠ ايتزاحا للط 5 هنرجا يذلا ليدعتلاو جي ١ كيت

 5006 ةحئاللا يفت رظدنفلاتا لاق كَ كار ام يدوس ول

 انا عار وصلا نم ايف يرجح ا ام عم امتزاجال ا ىلإ 216 -



 16 . ١ آ(«© ةدحتملا تابالو ا خيرات -

 اا 000[ اع ا و حا و مح حا حاحا

 يى

 أميف ع تاير ميئاولا نيب عضوت

 نيلحسملا يديا اهتلوادتو رخآ ىلا بتكم نم ىرخا ةزود ةحئاللا تادتبا من

 ةنحللا قارق ضيا اوعنطو الأ ارم اوذط: تع ةموكحلا ةعطم لا تلسلا نطل

 ناجللا سادملا بيطخ بلط حئاوللا ءاعبراب فرعتو ءاعبرالا موي وهو يلاتلا مويلأ يفو
 اهسيئر بلط ةيبنجالاو ةينطولا ةراجتلا ةنجل رود ءاج املو !متارارق عامتسا» ةفلتحملا

 ريوحتلانم اهيف يرجا ام عم ارقت نا بيطخلا رماف حئاوالا ةمئاق نم ةروك .ذملا ةحئاللا

 ةميالانإ تا ريع ناشد ا كّشاارتنلل سان تقلا ناب ةنجللا نر ل
 ناكل لا! م نامسق سلحملا ءاضعا"نا نحيل ةيركذلا تل

 ايواسم اتقو قيرف لك ىطعي سلجملا تاثقانم ينف طارقوميدلا بزح نم رخالاو

 اح تحت هوبا كاد لج ا هكر العوق ما اذإ انه هالات للا

 ىلع تقؤولا مسقيف نييزحلا دحا يداسم داضي ام ابيف سيلو ةيمومع 50 ادا أماو أتيعم

 هيف نكي ملو كسا ةحئالب وثق املف ٠ ابيضراعمو ةحئاللا يدضاع نب يواشتلا

 يارلا قافتاب اهوزاجا نوزيتك نوضراعم ابل نكتجعلاو كازالا سا يلوا ااا

 ليحستلا ىلاةيناث كيما يتلا ةحئ ةحئاللا ةزاجا ىلع ساحملا بن اك 2-0

 انفو ينو قررقلا تلم ةغئا-- ىلا ةقديصبا ة جلا مراسلتي عبطلاو ٠

 ا رارتلا للم نع ةلاسر وصوب نسئرلا" بمن كلف ولا ل

 هيلا زعوا هناب حرصو خويشلا ساجم يا سلجملا بتاك مدقت ذئدنع اهلوصوي' نسأجملا

 بئان ملتسا كلذ دعب ةخئاللا كلت زاجا باونلا سلحم ناب نساجملا ماما: حتا نا

 بتاك لسرا ذئدنع ٠ ةراجتلل يتلا ىروشلا سلجم ةنجل ىلا املوحو ةحئاللا نسي
 ةلألا كلج نيدو لسحر ماسالا لاجمل 2اناعب راولا رعشب ةنجالأ



 6-6 « لمعلاو را 0 0 1 00 4

 21ج م عع حا ةهضض ضي

 00 0 اوارجاو ةحئاللا كلت يي ا ثحابت ةنجللا تمأاتلا د

 طايش 18 يفو ٠ باونلا سلجم اهزاجا يتلا ةحئاللا نع فاتخت 0

 هترجبا يذلا .ليدعتلاو كسا ةحئال ىروشلا 7 مواك روتانسلا ءدق 411٠| ةنس

 طاسب يلع ةحئاللا_تحترط طانش * 0 -تفو .. ,اهن اشي ةنجللا رارقب, ةقوفرم اهيف ف تدي

 مزلي هيلعو اهيق تاربيغتلا ضعب خدعت نا بحجب هاب ءاضعالا دحاحرصف ٠ ثحبلا

 6 يرحب ناسيئرلا بئان ىعدتساف :ثحبلا يف قيقدت ةدايزإل ةنجالا ىلا ذاعت نإ

 ةنحالا ىلا ةحئاللا تديعا اذكهو كلذ ىلع
 نلجملل اهتمعق اهياع تاحالصا ضعب لاخداو ابيف رظنلا ةداعا دعب ةنجالا نا مث

 مومع نع ةبئان ةاجل اهيف ترظنف ثحبلا 1 ا را قو راذا لعوب

 تداعأ ناسين / ىفو ءاضعالا دحا بيغتل ارظن ت ا ةهرب اهيف ةقانملا .دعبو ءاضعالا

 0-5 ةديئاللا يف رخا احالصا ءاضعالا دحا ا يف الغلا حرس ةنحللا

 ساجم اهزاجا اهيلع تلخدا يتلا تاحالصالاو تاليدعتلاب ةثلاثلا ةرمال مارق دعبو ايف

 ء ْ كيلا واط
 و وعلا مش د ىرج امك ةعبطملا ىلا ةحئاللا تداعف

 لراس أب روك ذنملا قتلجلل تاما. ناجي نار هيلايريتما:هناي زر صف فاردلا رطب ىلا نم

 رع نابت ا تاليدعتلاو تاحالصالا» ةحئاللا كلت زاحا دق ىروشلا .٠ و

 مهدخا حرتقاف ىروشلا سلجم نم هتءاج امك ءاضعالا ىلع ةحئاللا سلجللا 6 1
 ةنيارتلا دس ناو: خويفلا 8 اهارجا ىتلا هد تاحالصالا لوبق مدع

 ساحم نع ةان ةنحل مهاعد اصاخشا بيطخلا نيعف ٠ كلذ نف 1 ارمثءوم دقعي

 ليام اكو ىالوتا ] ديدنع رح رتلا ناب 3 ا رمت ان يكل باونلا

 1 اا تق عرارملا رغم نإ يضم يعلو 8ك 3 ىلا باول



 < «  ةدحتملا تابالولا خيرات »لا
 10 00 ا اا تا ان 3ك وا حلا نطل الحا 0م ا اللام نم م ا اللب 05 ل 20 ل اج كج تح ب تلال 1 عج مح تطحن

 سلجم نم بلطي هناو ةحئاللا ىلع مبسلجم ابلخدا يتلا تاليدعتلاو تاحالصالا

 بنان نيعف ٠ هيلع فلتخا ام يف رظنلل باونلا سلحم هنحل عم رمتءوم دقع ىروشلا

 زومإلا ايودمو مث وق يف ناتنحللا تعمتجاف ئروتشلا نيلجم نع ةئاناضياةلسل

 امهعالك قداصف نيسلحملا الكل نم ةكست انلسراو انلتق انب ازارق اتمظخ امل الع كادر

 2 2 ةحئاللا تزيجاو اهيلع

 تيطخ لا كلدت ارارق ةضفرو ا(تصخض يم هل نا ةالا 2
 عم خويشلا سلجم ىلا اهاسراو بيطخلا اهعقوف ةحيحص ةحئاللا تدجو اهناب سلجملا

 تارارقلا مالتسال ةنيعملا ةنجالا نا مث سيئرلا بئان اهعقو ذئدنع كلذ لعف هناب حيرصتلا

 ةاكسا وب نيسلحتملا الك رخل اهانأ هقيقوتن اهب قداص يشلا نسل لا ىلا مس 0

 تلد ه0 ا

 ليدعت وأ ريوحت نودب ةحئال زاحت دقف مدقت ام نع ةلاسملا فاتخت انايحا هنا ريغ

 امم هوحن وا رمتءوملا ىلا الو ناجللا ىلا كاذ ذا ةجاح نم دوعي الف نيسلحملا الك يف

 عضي انايحاو ٠ ىرخالا تالماعملا نم كلذ ريغو ةيمسرلا دويقلا اهيلع يرجن لب رك ذ

 نم لكل قحيو٠ باونلا سلجم ىلا ابلسري مث اهزيجيو ةحئال الوا خويشلا سلجم
 قاعتبام يف الا“ رخالا سلجملا لبق اهيف رظنيو حئاول عضب نا يواستلا ىلع نيسلخملا

 ترج هنا امك روتسدلا بسح باونلا ساجمب صتخي كلذب ءادتبالاف بئارضلا عضوب

 ةنحل نم لقتنتو اًضيا باونلا ساجم يف ءىدتبت ةيصوصخلا حئاوللا لك نأب ةداعلا
 بابسالا ىلا انب ةجاح الف مدقت ام براقت ةقيرط ىلع ىرخا ىلا



 2 و كارلا سطورج ظ ا

 ظغؤء000 ااا ااا خخخذ1111آ121]1 1 اا 1 اذ أ||أ||3*31#4#1714714#713#71#1#1#17#*#ة#آ1ةذ41#514124# 1 1 1 1 1 1 1 ل

 َن رو ء.ههحأ 1 و ماسلا لصفلا 4

 تع ناوتلا نسلم 0000 ا

 وا ىروشلا سلجمو ةمإلا باون سلجم امهو نيسلجم نم فل اني سرغنوكلا نا
 نم لك و اسار هتوق دمتسي هنمو بعشلا نم ابارتقا رثكا امبلواو خويشلا سلجم
 وهو هل هتباين وا هتلاك و باسح يطعيل نيتنس لك هبختنا يذلا بعشلا ىلا دوعي هئاضعا
 ااا ثلا لو ءادعاف ةيركحلا ثاود رئاس نم ةيصمنلا ةدانأل اعامنا دا

 سلجم ءاضعا نم ماعلا يارلا طخسو داقتنال ةضرع لقا مه كلذلو تاونس تس ةدم

 ةلاح نم ماعلا يارلا لوحت امبرو تاونس عبرا ةدمل بختني سيئرلاو ٠ باونلا

 هناسحتسا لاحر طحم وا ماعلا يارلا ماهسل افده ىقب الف هتسائر لالخ اهدض ىلا

 باونلا ىوس هناحبتسا وا

 ينل و ويرانل اعلا تاز اغنام وضع عم قم لاح ياونلا_ لحما عل انفو

 ل ل ق1 تالت قي يتلا لو كلو نارنلا كلختا ةننيك اد رب دقو و كك وتجويد

 ءارجا دنع تاونس رشع لك ةرم ناونلا | ددع نيعب ىنلازه ىروقلا» طوف أمن داعأ

 ةماللا تاون. دلع ثك . دالملا ناكس ددع نقؤوءانلكف ريخالا ءاضحنالا

 عرق دنع هتدم يبتنت سلجم لك نا لب ارمتسمو امئاد سيل باونلا سلجمو
 مهباختنا متي ددجلا ءاضعالاو ٠ بقاعتلا ىلع ةنسلك راذا عبار موي ربظيف بيطخلاةقرطم

 ئتح العف مهتفيظو ماهم نورشابي الو ٠ قباسلا سلجملا ةدم ءابتنا لبق يناثلا نيرشن يف



 <, <« هدحتلا تايالولا خب راق ول

 +7 عزز طل 2.600١ ن1 1 مام ا ا ا ع ماا ا ا ا اا

 :داعلا قوف 0 ةجاحلا تعد اذا الا لوالا نوناك نم لوالا نيل

 ,نليبلا رشابب الو ماظتنالا ىلا قيسالا نيلجملا بتاك هيعدتسي نيلسلا متن
 نم يسركلا بحاص يقب بتاكلا نا ةرم ثدحو ٠ بيطخلا باختنا متي ىتح المع

 باختتا ىلا ةدملا كلت لك يف سلجملا قفوتي ملو طابش فصن ىلا لوالا نوناك لوأ
  ييسركلا بحاص ضبني مدقت امك ماظتنالل:سلجملا نيتاكلا يحدتسي نأ كعب)

 يذلا صخشلا حشريو هبزح ءاضعا ةيقب عم اًعباس عمتجا دق نوكي يذلا بزحلا نم
 زوفيق كلذ ئلعنوعرتقي مث سلحملا بيطخ نوكي نال اقباس هيلع مهقافتا مت بف نودي
 ىلا هرفختو كلذ ةغالب ال ةنجل نيعتتو٠ اددع رثك الا بزحلا حشرم اعبط ةب ,رثك الاب

 نم ةقرطملا ملتسيو فاتبلأ ءاضوضو نيرضاحلا قيفصت نيب اهيلا مدقتيف ةباطخلا يسرك

 ٠ سلجملا بيطخ ةفيظو مابم ماتسيو ةزيجو تاءلكب هيبختنم ىلع ينثيو بتاكلا دب

 ىنمو ىوقالا بزحلا وحشرم ابلاغ اهب زوفيف نيفظوملا ةيقب باختنا يرحب كلذ دعبو
 ظ سلحملا ماظتنا دقع متي نيفظوملا باختنا نم اوغرف

 ءاضعالاف سلجملا ةعاقيف ءاضعالا نم لكل سولجلا نك اما رايتخا يناي كلذ دعبو

 سواحيلا نك اما:صخب..امب رخآلا نع زايتما مهنم بحاول سيلو ارق ندوات
 اطر دس ةربق مسا لك ىلعو ءاجبلا فدرح ىلع يرو تل ةحئال مظنتف
 ددعو ةحئاللا يف يتلا رمنلا بسحب ةرمنم تارك .سيك يف نوعضيو ةحئئاللا يف
 سيكلا ىلاددي دمي هنولعجيو صخش ينيع نوضمفي مث امامت ءاضعالا ددعردقب تاركلا

 هترمن كلت ينلا صخشلا ىلا ةحئاللا يف نورظنيف ةنيعم ةرمن يوتحت ا

 لا والا ا ارج ملهو هدارا ساجم يا بختني نا قحلا هنوطعيو

 ةبو هلل ةضفإ نبق عارتقالا لجال لم نكي َق نومشليم ىلا ةعاق نر

 "اج 1ك نإ غد ىلس انكم هتاخل م / ناكم راجل
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 -_ «(ناونلا ساحم » 0 34 ١
 كت ظغطك**11111 000 اع ح1111آذآ1آ1#1 111 ووو مم رس محمل مت همم احس

 نودب مهسولجنك اما اوراتخي نامهنوعدي زايتمالا ضعب مبل نيمءاضعالا نم ددعو ا

 بناج يف ناكلببرلا بزح ءاضعا سلجي ةداع سولجلا نك اما رايتخا يفو ٠ ةعزق
 : : رخالا بناجلا يف طارقوميدلا بزح قنا ماشا

 00 0 انادي مينلم الع ىقسيس ىلا نيناوقلا يف نوتحم اذه دعبو

 مكاسجل يف اهيلع ومس[ دف اوناك يتلا نيناوقلا حرتقي نيروك ذملا نييزحلا نم بزح
 00 ولا لط زكتو ٠ ادموك هلا ترعلا كلذ ٌروطو هرك د ىلاملا صاخلا
 ا

 ترج دقف٠ سلحملل ناحل باختتا 0 ىت ا نيناوقلا ىلع قافتالا دعبو 1

 0000 0 1 نال احل نو لا لح نأ ةطاققا دن ألا
 بحي نيبذلا صاخشالا يف سلحملا ءاضعا نم فعضالا بزحلا يار ل أسي نا بيطخلا

 0 ركل ىف زرت ةطلبشلا طارقوتيدلا برع ىلوت املو ايمسر سيل كلنا رع ميتا

 ناجنلا كلت تراصف سلجملا بيطخ دي نم ناجللا نييعت ةطلس عزن نيتسلاو 2 يناثنآ

 ف نطل ايش

 ١ 1 كلا راع ىلع ابكت وكن ةيحل 6+ ناوتلا سطس ىف ناحللا كلت تدعو
 تامل هل نكت ل ةيلغألا ترخلا لبق *1تايدالاو قرطلا ةنبل اَيتَع عجاو ردا

 تاصصخملا رئاس يف رظنت تناك لب بئارضلاو سوكملا عئارش يف رظنلاىلع ةرصتقم
 ةديدج ةنجل تئشناو هرك ذ مدقت ام يف ابامع رضح برحلا دعبو٠ رئاودلا عيمجل

 ةيمهالا يف ناجللا رئاس ىلع تمدقتو ةروك ذملا تاصصخملا رما يف رظننت

 00000 لكلا ناك اذإل فوراثلا فالبخاب لجو ةيعللا ةيهأ العا قاعرلع

 للا قتلا رك اذ مما نركم :نايدالاو قرطلا ةحلذ ةييرعلا ةلابم .يف رزاتم
 1 ها يه تاك وكصللا ةنجل ودغت تاك وكصللا ةل اسم يف ءرئقانت اذاو



 17 ْ ه5 0 -- 5-5 0 را

 اذتننتتَل عال 2ه010111111110101011010101100(20 ع عع عع اا

 هلو بر ركاب كل , ادخلو 5 نم ةفئاط باونلا ساجمل يضتفيو

 ةبتكلا كئلوا دحاو . لمرو ةنك نيب صاخيشا ةتيساوتتت نم ةنلعوم

 اديج ملعيو سلاحملا ةعيرش : ةفرعمب عيلض ابلاغ وهو بيطخلا ةلواط بتاك مسأب فرعي

7 

 ظ اهيف يرحب ام لث

 حر جرا ىلع ع دقو ىمعأ نسدسف ةديدع نينس يبصنملا كلذ: لعش نقول مناي 3

 ةطلسلا وا ةوقلا زمر وهو ناجلوصلا باونلا ساجم يف ةهاكفلا نم بناج ىلع وهامو
 نا ناحل نجاح .ىلا: اذه: تلطب' نيلجملا ببظخ نماؤا"ةعاطا: ءاضعأالا لك

 ناكم ىلا مدقتيو روك ذملا ناجلوصلا بجاحلا ذخايف ٠ ماظنلا يعارب وضعلا كلذ لعجي
 ءاظنلل وضعلا عضخب هعضوم نم ناجلوصلا كلذ عفري نأ لبق ةداعو فلاخملا وضعلا

 ةنيكشلا ولا دا ١

 ”البا لوخاتيي اننا كلذ ريغو صاخ هطمو ةضاخ ننري ةراقا واول

 باونلا سلحم اهلغشي يتلا ةيانبلا اما ١ هلوطب ليللا ةساحلا يف ءاقبلا ىلا نورطضي انايحاو

 هلل رم بيطخلاف ُ نييالم ةثالث وحن غلب سلحملا ءاضعا بارو د حئاونلا عبط ةرجأ

 ٠ ءاضعالا ا ل كج رالود ”خ٠6 تاكلاو راو حولا

 1 واج ا .اضيردسال  ىلطعيو رالود

 نولوانتي ةفلتخم فئاظو يف نيفظوملا نم شيج سلجمللو .ةنسلا يف رالود فنا

 عفدتو 2 هنزل رخل وح ىلا ةراتكيتلا الا يماوولا عومجم دادزيف ةتوافتم بتاور

 نوكيف ةمصاعلا ىلا رضحيل هعطقي ليم لك نع اتنس 7١ غلبم بنان لكل اضيإ ةموكحلا



 0 .كروخلا ندي )- 1

 ادذل 111212 1111011110 اا 0 مم م11 مم م11 1 1 يبا

 )001 اولا نس و الا ني ركلا نلت ١ عوج

 و وعجسلااو نمأآثلا لصنفلا

 تت قروشلا نيلحم

 نع ةديدع زوما قش زاتمبو عارتشا سلحم وه ةدحتملا تابالولا ىروش سلحم

 ىرولا سلجمو سيئرال نكيي يتلا ءايشا دجوتف ٠ ةيك ريمالا ةموكحلا عورف رئاس
 00 00 يكل ال اونلا يطمو جيئرلا نا ريغ سيئرلا ىضر ناوسب:اهونتغيانا
 000 اج لع دماتلا تيارا تالفلا و تارق هلا يتلا مالا نيلحم نر نوفي

 يمسق دحا هنال ةيعير ثن ةوق هلف ٠ امرك دارمادقو ةيئاضفلاو ةئعارتش الاو ةيديفنتلا ى

 . ةوعلا» كرتشيو ٠ هتقداصم نودب ةعيرش زاحت الو عئارشلا نبع هلمغ ىدلا ا

 نودب هبصنم ءارزولا دحا ىلوتي الو سيئرلا اهنيعي ينلا ةرازولا ىلع قداصي هنال ةيذيفنتلا
 عم ةمربم ةدهاعم بسحت ال 5-55 بحوسو ٠١ كلذ لع ئروشلا ا

 قوقحلاب عتمتيو سلجملا كلذ ءاضعا انلث اهيلع.قداصي مل اذا ةحيحص تناك ةلود ةيأ

 ًأومبتا ادا نيفظوملا دا نم هريغو 0-00 كا قح هلوخب روزبلا 0 : ةيناضعلا :

 مهدي فك 6 ةمد رحب ٠

 ةفيظو داقت نيفظوملا دحال نكمي ال ال باونلا سلحم ءاضعا يثاث ةقداصمت نودف

 ةبحلا 0 ءاضرا ةقداصملا كلت ديد دلع بح 8-5 هي . اك عسل 2

 ةقداصم 58 ءارجالا ةيعرم 0 ةعيرش عضو ىروشلا سلحم ةعاطتسا يف 0

 لذ يالا يفاوا ميلا يظيم ىف رثدوي نإ مناكمان نسا تارا نيلوسم- لي
 نوس ءارجالا عضوم عضوتو ةفلاحملا مريت دقف٠ تافلاحملا دقع وأ نيفظومل ا



 384 كا ا تايالولا خيرات 0

 مع عمم كا 0 عا حو وح حو ع ب ع حم 0 اح بح كو ا اح و عع 0 مع 0 مح حل ع عج و هو يح ع ل 25 اا 0

 أم ةهرحب اثم نيثؤللا يش نأ ةعاطتسما بارتلا راسل 07
 ىلع سلجب ةاضقلا يضاق امنا .ىروشلا سلجمل نالوك وم هباقعو هتمكاحم رما نأ ريغ

 يف ىروشلا سلجمو باونلا سلجم نيب عساش نوبدجويو ٠ ةمك احملا ن1 ءاضقلا ةكد
 لوالا يفف كلذ وحنو ماظنلاو ةنيكسلاو ةودبلا ثيَح نم 'اهبعامتجل ةئبكا لالا

 اميخم راقولاو ادئاس انك اس ءودبلا ىرت يناثلا يف امنيب جيجضلاو ءاضوضلا توص عمسن

 رهاظ.حبصلاك قرفلا ىاز نيسلجملا تاساج ىدحا رضح نم لككو

 هئاضعا ثلث نا يا «تومي ال» هناب باونلا ساحم نع ىروشلا ساجم فاتخبو

 اذه ىلعو مهلحم نولحبف مهريغ ين ايو مهتدم تبتتا نيذلا هحرابيف نيتنس لك نولدبتي
 يضتقيو ا كارد نمل 0-0-0 مهفئاظو يف ءاضعال اثلث امئاد ىقبب

 رخالا ىلع قوفتلا يعدي نيسلجملا نم لك و سرغتوكلا اهب كتلي ةرم لك سساتي نأ هل

 رخالا سلجملا قرط لضفت هلامعا يف ابيلع ىشمتي يتلا قرطلا نابو

 سلحملا قب قئالريغمالكد هوقش نإ نيسلحملا ءاضعانمناك- يا ىلع رظخإ ن0

 و تارا تر بءاضعاكفنيالكلذ عم رخالا

 .ةقالع هلو ءاش عوضوم يا يف ءاشي ام رد لكتلا نحال يورشلا نيل ين
 ”ةيلحم نوكي دق كلذو تقولا لاطا امبم مالكلا نع هتيقوت روحي الو سلما لاخاب

  مالكلا نم يبتني امف امعوضوم يف ثحابيو ءاضعالا دحا موقي دف ٠ ةيماظن تسيل رومال

 . نوكتانايحاو تيوصتللهحرط عنميل هلاقاميفهفلاخيوضراعملا بزحلا نمرخا بصتني ىتح

 اون تررتصتلا يرق لل سكعب ةلاحلا ٠

 عيضاوملا يف ثحبلا منم زوجي ال باونلا سلجم يف ةيعرملا ديلاقتلا بسحتو

 كالا را ويش اقام ةيرحلا كاتو: ةثقانلاو تنيملا اا ىلع ور

 ضاضفنالا سلحملا تضف ىتم يب نودي: ال يتلا



 ل ىروشلا سلجم » 1

 ,نم بختني وهف٠ ةدحتملا تايالولاوسيئر بئان وه ىروشلا سلحم سيئر نا

 لرد ار ىلع: راصتقم هلمع نا" لب سملخملا ىلع ةطلس هل تسيلو ةفيظولا كلتل نشلا
 يف ميل ديال سلجملا ءاضعا ناك املو ٠ تاوصالا يواست دنع حيجرتلا هنوصلو هتأسلج

 0 . 9 نود لوحت دق نيناوقب هوطبري يك صرحلا يديدش اوناك مهسلجم سيئر باختتا

 ,يسرك ىلا ددجلا ءاضعالاب نوتاب نيتتس لك ةرم ديدجلا سرغنوكلا مثتلي الو '
 مهتباين ةينوناقي نيعرتشملا سلجم فرتعب مث ٠ ضورفملا مسقلا مهف حيف سلحملا سيئر
 ظفحت قاروالا كلتو ةيمسرلا مهقاروا ىلع مهعالطا دعب مهتلسرا يتلا تايالولا نع

 ءاضعالا عم قافو ريغ ىلع ددحلا ءاضعالا نوكي نا بلغيو ٠ سلجملا تالجس يف
 1 للا نا ةيقودت دع رع برت نك ميندق.يتادغا كلا عقم انايحاو ةانيفلا

 اثاتب كلذ ضفرب نم مهنمو ىلوالا

 تناكاميدق ناكلييرلا بوح ةظاس نمز ف ةديلاقت ىلع صّرحللا ديذش ىروشلا سلحمو
 00 لولل ىلع هم ةنالم ةلع نومي !وناكف'ةليضعالا قيم ةحنراد طومتتلا ققش 1

 ظ اموعس ةبلع نوعضي مويلا ىتح اولذام مهف هيلعو ريغتت ال هبا ةداعلا كلت تراصف سلجملا

 انعس ال ىروشلا نس اا نع ةيرغاز اونو. نمصق نووريو يقي نإ يف

 اهدادعت

 ا دج 7 يف ةثحابملل | (ناغوةرم تدلع خويشلا نيلجتم دهس اكو

 طففحتلا لك نوظفحتيو طقف ءاضعالا ىوس عامتجالا ةعاق يف ادحا نوعدي الف ةموكحلا
 كلت مهتحابم تعاش ول هناب ىفخي الو٠ مهثاحبا هلوح رودت امم ءيش عيشي ال يكل
 تادحاعملا نع ثحبلا ىنف ٠ ةيدنجالا لودلا عم انيس ةموكشتلل ةنج لك ام 0

 دحاو لكل نيذلا دئارجلا"يلسارم نع ىتحي سلجملا منكتي كلذ وحنو.قئاظولل نيبعتلاو



 5/4 ت6 هتك كَ ايالولا خيرات ا

 ن2 2 2 2 2 2 2 2 2 م م 1 11 1 11 1 م 0 0 0 ا ا ا ا

 سلحملا ءاضعا نيب باحصالا نم دادع مهنم

 نوع غيف باوتلا نشلجيم.ءاضعا نم اذدغ لقا مه ىروشلا ساس سا

 باونلا سلجم ءاضعا نم دحاو لك نا الثم كلوا اهنم مورحم مهزك رم يف عفانمب

 نيتفرغ مهدحاو لغشي ىروشلا سلجم ءاضعا امنيب سلحملا ةيانب يف ةبتكمل ةدحاو ةفرغ هل
 كاد نإ هل نحيف ام ةتجلل اسيئر نوكي مهنمدحاو لك داكبو وتلا 00

 هل نينواعم ةعصب ةثالث مادختسا

 يلسارم سولجل ةصصخم نكاما خويشلا سلجمو باونلا سلجم نم لك يضف
 هل ل سان لل كفا رتل ةرادا حاجا ناكم كانهو دالبلا يف دئارجلا تابمأ

 0000001 ا تاكا ءاحنا يف نيرشتنم-ةمسن نويلم نيعست ىلإ 0

 0 + يلع صنعت مرك ذ انني ال نسف كلذ رخضر ايديا حلا

 ةيافكلا هيف نال مدقت

 ا
1 



 31 املعلا ةمكحملا 0 "4

 نوعبسلا وعسامبأ لصفلا

 ايلعلا ةمكحملا

 ةيذيفنتلا يهو ىمظع تاوق وا رئاود ثالث نم ةفلءوم ةيك ريمالا ةموكحلا نا انب رم

 يبف ةيئاضقلا يهو ةثلاثلا اما ٠ 1 والا كل اسوم دو ةياضتلا) هما :الاو

 0 ةموكحلا ناك رال ثلاثلا نك رلا يه ايلعلا هكون انك راد

 0000 10 الولاو نيقركلاو نيرلا يركع ان ف مكحلا ىلع ةوقلا تاذ يهو

 يفظوم نم هريغو .سيئرلاك دودحم نمز يف ةريغتم ريغو ةتباث اهنا امبو ٠ روتسدلا
 1 ابتبج نم ماعلا يلرلا يختتم ةللاس كلذن ييفاةيزك ا

 ةمكحملا ةاضقو ٠ ملاعلا يف يئاضق بصنم مهاو اك ريما يف ىمظعلا ةوقلا ايلعلا ةمكحملا

 1 ف انيلك نوتوتي دق ميلا ريغ مهنيست ضرتتوكلا تيتو سيئاللا مهل اللا
 ساجم نوكي ذئدنعف هدي فك بجوت ةاضقلا دحا ىلا ةمبت تبجو اذا يا ماهتالا لاح

 . ايف يرجت يتلا ةمكحملا ىروشلا سلجمو «يروج» نيمكحم سلجم ةباثمب باونلا
 كلذ عم مك احملا لضفا ةيزيلكنالا ايلعلا ةمكحملا نوبستحي ابوروا يفو ٠ مهتما ةمك احم
 الف ةدحتملا تايالولا ةمكحم ةاَضق اما١ كلذ تناملراملا بلط اذا كلملا مهعلشب اهتاضق
 ظ كلذو نيملإ ف فرمتا هوو ةيظن مئارج هيب اكيرإ دتع الا يصانم نع نويت

 ١8٠4 ةنس هلي تفكر هناف ساشت ليئومص يضاقلل الا اك ريما ةاضق نم دحال مني مل

 ءوس وأ ةميرج ببسب ةمبتلا كلت نكت ملو ؛ خوبيشلا سلجم اهنم ةاريو هيلا تبجو ةمبتب
 0 ا طحن وأ هنيشي ال كلذو يسايس يار بسسب لب فرصت
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 ع و تس م ومو ومعب  همح د ا كو ا ا ا ال و

 ةمالا تماق ولو هبصنم يف ىقبيف اعرش هيلع ذخاوي ام بكتري ال يضاقلا املاطو

 كح نا ينج ردر احنا يضاق ثدعاك: لاا مان ير تقول ١١
 + عمناكنل سيئرلا نامز يف ىتحدصنم يفتسث دقف اهرك ذ راملا توكس درد ةلاسميف

 .٠ مكحن نودتتني ةريثك انايحا بعشلا نا تحبو اديدش اصعب همضغب ناك لا

 نوطحب وا ةاضعلا ةيصخش نوببعب ال ملا دب كلذ ريغَو 0 مهتردقمو ةاضقلا

 ةنيابتم ءارا ووذو ةبراضتم بازحا وهو بعشلا لايما ةاضقلا عبتا ولو٠ ا

 ماظنلل اتبطو ةميقتسم ماكحالا رادصا كل ءابتشم بسحب اياضقلا ىلا زل 0

 نيلوقتملا تاصرختو تالوقتب نوابعي الو فاضنالاب نوضقيو لدعلا نورجي مهف

 - نيصرختلاو
 دالبلا دع يتلطع الخ ناريزح ىلا لوالا نيرشت نم ابمسر العلا ةمكاسلا

  اهتاضق موادئو ٠ لاحلا ىضتقم بسحب ىرخا تاقوا يفو ٠ س.اقملا حصفلا ديعو ديجملا
 عوبسالا نمىلوالا مايالا ةسمخلا يفف ٠ داحالا الخام موي لك ةمصاعلا ةيانب ىلا باهذلا

 صصخم وهف ثبسلا موي يا سداسلا مويلا اماو مهيدل ضرعت يتلا ىواعدلا نوعمسي
 دنع ةسلجلا *ىدتبتو هيار لك ودبي نينثالا مويو ةرواشملا موي هنومسي اذبلو ءارالا ةلدايم

 ةمكحملا ىلا نمايللا ةفرغ خم يدغوملا بابلا حتفيف امامت ربظلا يا ةرشع ةيناثلا ةعاسلا
 سلجبو و مهنييعت نامز بسحب ةاضقلا ةيقب هعبتيو ةاضقلا يضاق وا ةاضقلا سيئر هنم حرخبف

 لتعود رتاه قر ىلع هيبناج نع ةاضقلاو ردصلا يف سيئرلا نيعملا هعضوم يف لك

 هكا نقش تاق كلذ دنع ءادقالا ىلع افوقو نورضطحلا سل ؛ ميلوخد

 ةرركملا [ويزالاو مامالا ىلا اومدتتيلف اف لخش عبل نيذلا لك و امسر تضل ١

 رلا 8 كلاب هفا قرايتالا ةعتساو بيالج ةنكلا ءانثا ةاتكتلا لا ١ مالا

 ا ةرخافلا ةشمقالا ن نم هريغ وأ ريرحلا نم ةعونصم يهذ



 ا ايلعلا لا 1 0

 ١ دال نية بسير 1 000 0000 7

 نولظي كلذ ريغ وا ةخوخيش وا ضرم نم لمعلا نع مهدعقب ام مهبصي مل اذا ةداع مهنا

 ديق يف اومادام نولزتعم مهو مهبتاور ةموكحلا :مبل عفدتو مهتفلظو ماهم نوسرامب

 ةأيحلا 5

 *  ا 1 لوط زو هنالك ىواطيلا ذب نيماجملا تائفانمو ةمك احلا قرطاقا
 ةهاكفلا نم بناج ىلع ٠ ماما ام ىوعد يف باطخ ميدقت ملطف يذلا يماحملاو

 ةفرعم يف مبعاب لوطو ةاضقلا ةناكمل ارظن نيماحملا ردقا نم دعي ايلعلا ةمكحملا ةاضق .

 راقولاو ةباملا نم مبسلجم يف طيحب املو ةعيرشلا ٠ حصفاو ردقاب ناسللا لز اذاف

 ا ةاسلا لا نأ روق يار تناك ةروزط ةاب هضوضوم نعرتشا وا نيماكملا 00000

 ابحرش لوطي صصقو رداون كلذلو هنع ضمغ ام هل حلصاو

 عافدلاو ماهتالا يبناج نيهاربو ججحو ىوعدلا ليصافت ةاضقلا عمس نا دعبو

 ىواعدلا: تناك الو ٠.زظنلا ايف نومعنيو .عبتويي ىلا. ةعوطم .كلذ ةصالخ نودحا

 اهتئارقل يضتقيو ارفاو مهتويب ىلا امنوذخاي يتلا تاصالخلا ددع ناك ةفاتخمو ةريثكأ

 فوقولا يضاقلا دارا اذا اليوط اتقوةدحاو ىوعد ةعجارم قرغتسي دف لب ٠ ليوط تو

 . نوثحابتيو ةرواشملا وا ةلوادملا ةفرغ يف نوعمتجي تبسلا موي يفو ٠ ابليصافت لك ىلع

 دج لاس + ةأضعلا وس ةفرغلا كلت لخدين الو ةمان ةيرحب اهم تلا طول 0

 0 يضاقل هباجاف ةلوادملا ةعاق يف نولعفت اذام الئاق هل قيدص ةرم ةاضقلا
 نم هل ادبام حضويو ىوعدلا يف هيار ءادباب لك عرشي كانبف٠ امطقلاو بالكلا ر 1

 تره لك وةكحلا ءاضغاءايم ا .ةارق ةاضقلا يضاق بلطي كلذاومتب نا | دسبوابهوجوحيمج

 لح كيرلا عزب ما: عافدلا.يناجت نم اوا'مايتالا:بناج نمناك ٠ ءاوس يأاتري امك

 ةاضقلا نم لك ين“ اي كلذ دعبو ١اهيف مهثارااوندي نا بجي يتلا ىواعدلا ة : تكامل
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 تقم م هل هال نع حا 2000000000 25" 2-3-3-0

 داقتناو ةشقانمل نب ىلا 0 0 امكحملا ماما ءارالا لك رينو و

 لضالا فلاخت داكتل ىتح اهنوروحبو اهنولدعي انايحانو ءكرالا كنت

 نم: ناك اذا يزن لك ىلا راثيوب ىوعد لكل ةاضقلابتاوصا ةوالث ىو

 نيبناجلا الك نم دجاو ىلا لك وب ةل اسم يف ءارالا تددعت اذاف ٠ ال ما اهلك ةمكحما
 نا ةجرد ىلا ءارالا ددعتت انايحاو ةمكحملل اهمدقيو هقفاو نم ءاراو هءارا نودي نا

 7 ا

 ذا دئارجلا يلسارمل دوهشم موي وه ةمكحملا يف ةاضقلا ءارا هيف ىلتت يذلا مويل
 ملكتيةاضقلا ضعبف ٠ مهدئارج ىلا قربلاح انج ىلع ابلاسراو !مطافتلا ىلا ن 0 ها

 ذيمنتلا ولتي امك هءارا ولتي مهضعب نا ريغ لوقي ام ةباتك و هعبتت لبسيف ءالجو ةحاصف
 رئاسك :ايلعلا ةمكحتملا مبل متت ال نيل نيلسارملا ىلع ىتربكلا ةمالتلا كا

 امييلع نسولحلا ,ئف. اوعرسب مل اذاف- مبسولحلل نادعم نادعتم كانت 2 00000

 تكي ايفل يف مهتصرف عيضتف امبنع مهتحازا مهل قحب الو مهريغ امهلغن

 ةاضقلا راك نيودتر

 9-2 نوديقي ايلعلا ةمكحملا ماما ةعفارملاب حبل صخرب نيذلا نوماحملاو

 اهيفا ثحبلا انضرغ نم سيل طورش ميلونتلو يمضرلا ةدك ف ا
 دا كيا لم ايبلا ةنن ايش يه ايلعلا ةمكحملا اهيف رطست ينلا ىواعدلا لكو

 ةرشابم ايف رظنت اهناق مهريغو لصانقلاو نيدمتعملاو-ءارقسلاب ةقلعَتلا ىو | 11

 ةدحأو ىوعد يف تلك نا لق ةلماك:ةنس الع ترم ايمن ةبك ا

 رظنت تناك يتلا ىواعدلاو٠ ةليلق لزت ملو تناك ةرشابم اهيف رظنت يتلا ىواعدلا

 مويلااما ىوعد 0٠© غلبت تناك داكلاب ةيلهالا برحلا لبق ايونس ايلعلا .ةيكحللا هب

 نلا وحن اهد



1 0-0- -- : "14 

 2 ع تو ع حس ع مج ا هدف  ةل ض2[ 1

 يلادلا يأ تالا نوريفعب انلق مهريغو "باتك نم العلا لا ةمكبلا يف ا
 مبسأنجاو مهيهاذم نع رظنلا عطقب مهتيلهال ةمسنلاب نوفظوي مهو ةيلهاو ةرادح قود

 غبيو ةمدخلا يف مه املاط ةصاخ ةسبلا نودتري ثادحالا نم ةلتف ءارفخلا اما

 مهنم ايلعلا ةمكحملا يف نيماحملا بلاغو ةعيرشلا ةفرعم يف مهمظعم

 كلذ ريغو ةئراحتو ةيفانثتساو ةيئادتبا نين ةفلتخم ةديدع مكاحم كلانه تعب

 "اانا كلا كدا رقاق عنخ لع اهتم. لك ىف ,ثحنلا انضر نم نميل
 ةلحتملا تايالؤلا ةفوكح ابيلع ةمئاقلا ةثالثلا ناكرالا قه

 0 أ ح4 زج ه7 ج77 د >> يح ل حس <

 7 وجاذلا لصنلا

 تاه اهاعتمو ةرجابملا ةعيرش

 ا ا فات كاع < لضارداشلا ني فتزكلا اراوق ناكل هع

 دان انا ةفقو هيه كلذلو ةقفاحلا تاداؤتلا لكل خسان اهب قاعتي امو اهنيناوقو

 58 4 م وسنم

 ارحل تاخلولا لا ةرطابم نك ناب اةيكريمألا ةمالا قب روق فم نوالايتملا

 كلذو ٠ اهيلا لصي يتلا ةلكسالا يف كردجلا روما تارالود ةعبرا غلبم عفدي
 نك و 00 ذملا ةرخابلا ةبحاص ةكرشلا وا رجابملا لقنت يتلا ةنيفسلا نابؤ هعفدت خلبملا
 رش ةفلاخم ببسب اهوجنو ةمارغ نم ةعبرشلا صان : ام عم ةروكذملا مهاأردلا



 16 : تا ددحتلا 0-5 2 0 )رجع 7

 كا اةذلفت ةدخلَل ةكيبتتتت ةذثفَل ىلا ١5755555

 «ةرجابملا لاوما» : ميسا ابيع 0 ةلسقلا تايالولا 0 ةنيرخ يف عدوت 0

 ءاردم بتارو الامجا ةرجارملاب ةقالع هلام ىلع لمعلاو ةراجتلا ريزو ةفراشمب قفنت يهو

 تابالولا نولخني نيدلا.صاخشالا مسرلا كلذ نم ىفسو ٠ اهيقظومو ار
 نواخسي ىتلا دالبلا ىف :لقالا ىلع ةبحاو ةئس ةدم اونطق دق اونوكي نأ 0
 0 دا 00 كلوت واانبك نم( انه رجلا 0

 ف نوزاتحن' نيذلاو ةدحتملا تابالول ةموكحل ةمباتلا.دالبلا_وا زئازبسلا سا
 ةقيرطب ذاللا يلوخح رام نيذلا"ضاششالا اشيا هنم ىنسو اساونب ىلإ 00
 زيزلمل نكميو ٠ .اييلا اودآع مث ةرايزلا وا راجنالا دصق اهريخ ىلااهورجا» 00

 رخاوبلا تاك رش عم قفتب نا لمعلاو ةراجتلا ريزو ناسحتساو ةفراشمب ماعلا ةرجاهل

 تاك رشلا كلت رخاوب مهلقنت نيذلا نيرجاهملا نم بولطملا غلبملا عفدل ىرخا ةقيرط ىلع

 لرخدلا يروم وجادلا دازئادا اضاوز اهيا هذه نم 75 دنبلا يف حرصم وه املك
 لاوما» ىلا فاضيال دئازلاف ةيلاملا ةنسلا ةيابن ىف رالود فلا ةبامسمخو نينويلملا نع

 ٠ ياواه رئازج وا وكيوتروبو مويج نم نيرج 31 لمشيال دنبلا اذه نا مث « ةرجامملا
 . عقدي مزتلي هناف ةدحتملا تابالولا ةيسنحب سنجت دق نكي مل اذا اهنم رجابملا نأ ريغ

 يكل ميتامؤكح نم تاتروياساب ىلع اولصح دق بناجا ناك اذاو + نيعلا لاذ

 لا ةزجاتيلا بل طخ مث ةديجتملا تابنالولا نيغ ةسيبتجا هال ا
 وادالالا لاغ ىلع زغب بهدوجو نانسئرلا ىارو اهتاقحنم ول تيس

 ذاللا ىلا مهلوخد عنمب , ىحلا هلف كلذ. ريغ

 1 ا نوح وتعلا يه ةنختلا تايالولا لوهح نم: نوعوتملا بل 0

 مهترجابم قيق نونج ضر اع مهباصا نييبلا وا نيناحملاو نوعورصملاو لا ءانعتضلا
 . زولوأسملاو نوذاحشلاو دالبلا ىلع ةلاع نوريصي دق نيذلا صاخشالاو تاونس سخب



 ا ةرجاملا ةعب رش )3 200

 000 لت عجل مس 0 ا هلا ا و ل ا 040000000000000 حما

 ل 06 7 محفلا نوزاتحي ال نيدلا 71110 ا نوياصملاو

 اال كارب ”نيمرحملا للك و داللا نع ةلاع نوسبف كنعلا نع تدفق

 ءاسءورلاو كواملاب نورداغلاوعئارشلاو ادركت هلاك قوف واه تالا قير نم لاف

 مدعو ةراعدلل نرجاهي يتاوللا تانبلا وا ةئيسلا ةريسلا تاوذ ءاسنلاو مهمادعا نونلاطلا

 نيدلا يا ةلمعلا ىلع نولو ءاعملاو نال وه رلاب نورجحاتب نيدلاو ةمثحلاو ةقعلا

 ىضصعس ملو اوضفرو ةرَم اورحاه نيدلاو ١ مهن ر جاهل ةعدأس ةلواعمب الامع نوماحتس

 ٍْ دة 1 يد ولا لعب نيس ادا 7 دعشلا»» ةرجأ ابان ف مهريغ نأ يا

 :ءداب ةرئاذ وا ةيعمج وا ةك رش اعفدت مل رفسلا ةقفن نابو“ اهرك ذ راملا ةضوفرملا ةقبطلا

 اال ملا نوذ ةالوالا كلتكو: ةظساؤلاب وا اسار ناك -ءاوسأ ةيشجل ةموكسلا وف

 01 للف رم ليو انعالك وا عييدلاو دحا جيحضي كل اذا: علا > نم رك
 العلا د ىخأوب 0 نوفظوملاو ٠ دالل | مهلوخدل رح | عنام من - خيبدلا نيالا

 دهب 1 | تاكرشلا ىلع رابغ الو. كاودالللا وز عضد يعول ير

 ْ 52 00 --0 ١
 5 ليج ال لمعلا ى اع ةلواعملا ةععرشو٠ دالنلا يف مهنم امتجاح دحت هل حماك

 | ا الل ملط ايالاو اوزاك- :بهنم يآ نم. سسقلا#يتغلاو اخو خوسغلا و

 نيذلا مادخلا اًضيا ىتثتسيو ٠ ةيملعلا تاماقملا باحصا لكو ةيحورلا تارانيمسلاو

 نيفورعم سأنأ ةيعمب
 ةدحتملا تانالولا ىلا ءاستلاو تانبلا ةرجابم يعطق هجوب ةعونمم - ثلاثلا دنبلا

 لآ ةياغلاكللعل تانعوا هلق يلج ناعرتات- نت قك“و ٠ ةحاتقلاو# ةداعتلل
 د ا وك كايتو نإ كلواتق و كتنا نه لكي + ةظحاولاب وا نار ويطل



 <17 06 يحتمل خيرات 0ع

 نة 2 22222 2 2 22 2 2 2 2 2 2 22 يي يي يي يبي يي يي يب

١ 

 نال ل 0 0 0 000 مم

 رخل ناكم وا: ثني قا ىلا لختي والوعي وا" كللمي وأ ىلع ظفاسوا لس 0 ا
 ةدحتملا تادال ولا نبل وخد نم تا ونس ثالث د ةلفاسلا ةياغلا كلتل تا رجابم وا ة 2

 تاونسسخنم رثكا ال نجسي هتمك احم دعبو امرجم ةعيرشلا رظن يف. بسحي هلا
 حوجرلاب اهيلع مكحتف تنبلا وا ةارمالا اماورالود قالا ةسضنلا واسال 00

 اهترجتابم ىلع تاونس ثالث ترم دق نكن ملا.
 نا كلك غو ك2 دا اءباعرلا دارفا.نم ناك يال قسي ال سار ١

 ةروص هيأت دعاشت وا دعاس نا الو نيرحايملا -ةلمعلا نم دحأ رفس' ةرحا عقدت وا عقدي

 مهحاتحت نمم ةلمعلا كلوا ناك اذا الا ةلواقملا ةقيرط ىلع ةلمع نالتسا 2 0 ١

 نانا ذننلا ف ما
 عقدب مرغي 0 ةروص ةبا ىلع قيباسلا دنبلا فلاخ 0 أ كن 6 كفل

 يعدملا ىلع بجيو ٠ ةدحتملا تايالولا ىلا هلاخدالواحب لماع لك نع لاير فلا غلبم

 ميقيو ةميرغتلا مك احملا ىلا ةقاتسيو ةعيرشلا فلاخملا ىلع ىوطنلا كي يمومعلا

 هيلع ميقي الثم ةَرشع مهددع ناك اذاف مبمدقتسا نيذلا ةلمعلا ددع ردقب ىواعد هيلع

 هيلع سقو ىواعد ةرشع

 اهيلع ميعيجشتو ةلمعلل .ةرجابملا نييزت نا  سداسلا دنملا ظ

 دئارجلا يف تانالعا ةطساوب وا ةعوبطم وا ةبوتكم تاروشنم ةطساوب اهيف' مهسيغرتو |

 عبارلا دنبلل ةفلاخم دعت ةدحتملا تايالولا ىلا اورجاه مه اذا لمعلاب مهدعت ةيبنجالا

 0 كاملا مكح همكحف تانالعالا وا تاروشنللا كلت ىلع ءانب رجاهي نم ع

 تاءالولا كلذ. نم ىتهسو: © ساحلا دنبلا بصي لماسو ىناتتا كلا 0

 اذا ةطخل ظل الرلا ةموكحل ًايتايطق ةعباتلا-نكامألاو الوك ةعطاسو 0

 ان ضارغال بناجاللا ايلا ةرجارلا تي
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 0 ا ا اا ا 1 1 ا ا 1 ا اجلا 1 1 1 ا 1 1 14 1 م 11 ا ةاطسلا ةنبكج اعئاط لاح 0 اج 1 جلا عت 0 امتال ١ ا1ا ح  ح كام

 نأ تاك م لقوا خب ةكرش ل ةرغاإ بعامل عي ال عبانإ دب

 تارشنلاب وا دوعولاو مالكلاب ناك ءاوس دحال ةدحتملا تايالولا ىلا. ةرجاهملا نيزت

 رفس تاقوا نالعا تكا رثلاف رخاوبلا باحصا عنمي ال كلذ نا ىلع“ تاءالعالاو

 ةرجاهملا نيزينم لك و٠كلذ وحنو ةجرد لك ينف رفسلا ةرجاو اهناكرحو رخاوبلا
 مرغب اهريغ والعنلا تاك رش وا نفسلا باحصا|نم مه ريغو ةلمعلل ةدحتملا تايال ولا ىلا
 سماخلا دنبلا يف امك

 000 اذ و نسل ددجتلا تايالولا لااا رخابم لجيت خم لك مثلا دكا

 وان جو لك وا ةنيفس نابر لعافلا 3 ءاونس تناك ةروص ةبا ىلع م ةلعل ابيلا

 00 ةدم نحس وا رالود فلا عفدب مرغب هناف هرمأ ملع اذاف كلذ ريغ وا م

 لك ولدها لماع وا كالا لكني ارهلرما 36 انج وباكم ذا نشل

 ةرخاب بحاص وا نابر وا لقن ةكرش وا صخش يال زوجي ال  عساتلا دنبلا ظ

 ا ل يي رداوموا ا عام عملا تانالؤلا ىلا لمت نإ ةنيويتكلا 31 وما

 وأ لسلاب نيياصملا الو ةيغامدلا ضارمالا نم كلذ وحنو عرصلا نونجلا هلبلا ةيلاتلا

 000 ا دارا تلاوة ةراستلا يزول رعا داو ةيدمملاو ةييركلا(ضارمألا نير

 رطضتف مهدالب مهتحرابم لبق ضارمالا كلت دحاب نيباصم اوناك نيرجابملا كئلوا
 ' تاموسرلا يباحل مفدي نا ةدحتملا تايالولاىلا مهب ىتا نم يا وا مهتلقن يتلا ةكرتلا

 صخش لك نع رالود ةيام وا دنبلا اذه قوطنم اهب فلاخي ةرم لك رالود ةيام غلبم
 ظ رك ذ ام ىلع دالنلا هلخدب

 دولا [ةدابش ىلع ىنملا يصوصخلا نما لس راق نادم . رشاعلا دنملا

 ا لاس ل ول لسلاب نيباصملا ةلاسم يف باطخلا لصف وه صحافلا

 اهركذ را ضارمالا نم اهريغو ةيغامدلا ضارمالا رئاس يف اضياو ةيدعملاو ةبيركلا



 +4 - < ةنجشلا تانالولا خيرات _

 كاع ااا عذذذ1ذأ]1#1#1#1#1#11ذ1]151# 1 5ذ 1 0 ا

 يناثلا دنبلا صن بسح دالتلا لوخد نم اهب باصملا عنمي يتلأ
 ةدحتملا تايالولا ةموكح ةمدخ يف بيبط ةداهش ىلع ءانب  رشع يداحلا دنبلا

 0 دحا ناب ةيركسعلا تايفشتسملا ءابطا دحا وا ةحصلا ةرادا ءابطا دحا:وأ

 ةيانعلا ىلعمئاق قيدص وا بيسنوا يصو هتبحصبناك و هسفنب ءانتعالا نع هعنمي 5

 نيرجاهملا ةيقب ريظن باصملا عم اهتقفن ىلع هعاجرا ىلع هتلقن يتلا ةكرشلا مغرت هب

 5 نيضوفرملا

 م 5-5 ىلا نتابم قلعت را حللا رسام ل رت ا

 ةحئال د1 ف ام محال مقا نا ةرخاملا كلت نيو ىلعف ةدحتمل تابالولا

 .بزاع وه لح هتلاحو هسنجو هرمعو هتنيفس نتم ىلع نيرجابملا نم لك ءامسا يوتحت
 هتيسنجو ةباتكلاو ةءارقلا نسحي ناك اذاو هتنبم وا هلغشو قلطم وا لمرا وا حورتم 1

 هنطو يف نيندالا هبراقا ناونعو مساو هترجه لبق هيف هق نكس ناكم را أو هبعشو
 هيلأ باهذلا يغيب يذلا ناكملا مساو ةدحتملا تايالولا يف اهلصيس يتلا انيملا مس

 د م دعو ناكل كلك نا ريشفا و قل 0

 داو ةموكح وأ ةيدلم ةرئاذ وأ ةّسمج وا ةكرش وا رشاشة اضاح ا ا

 كلذ نياواقيدص وا ابيسن قصاليس لهو مهاردلانم هعم مكف الاو الاير 5٠ غلبم هعم

 كلذ لق ةدحتملا تايالولا لخد لهو احضوم هناونعو همسا امو قيدصلا وأ بيسنلا

 ةيريخلا ءيجالملا دحا لخد وا هنامز يف نجس لهو ٠ نياو ىتمف لوالا ناك اذاف ال ما
 ةازما نم رثكا جوزتم لهو ام هجوب ةقدص لوانت وا تاناتس راميبلا وا تايفشتسلا وا

 دعو | ا نإ دحا نطل هبط ضاع رع ع ئوضصوف سف طخاواتا

 رجلابللا ةلاح هزه امو ٠ كلذ ريع وا ةحيليصم وا الغش وا ادت جام دنع نايا ةلمللا

 .كلذك ناك اذار كل ووم وا ةماع و نع طرد يو ل اول
44 



 ف« .ةززجلاهلا ةعرازش )ايم 4٠"

 علا 000 ظ11011111111111111 1111111 عع عع اا ض5

 ةينسلا نابر ىلع بجي كلذك ةهاملا وأ ةملا كلثل بسلا وه امو نمز يا ذنف

 ا 1 بز راقت نإ ةطاايقيايالول| قم ةقرشباب ععمت ىلع اراك را قنا دتعم

 هلمع عونو ةدحتملا تايالولا يف هنكس ناكمو هيتعباتو هسنجو هرمعو باكر لا نم درف

 الا راحبالا ةصخر ةنيفسلا نابرل ىطعت الو ةرم رخا ةدحتملا تايالولل هروضح نامزو

 مسقلا عم مدقت ام ةنمضتملا حئاوللا وا ةحئاللا كلت تاموسرلا روم ام ديل عفد اذا

 يرجيف بجاولا اذه يف ريصقت وا لامها ثدح اذاو هتفرعم بسحب ةحيحص ابناب

 ىلعو ٠ ةعيرشلا هذه نم رشع سماخلا دنبلا يف هنع صوصنملا ءازجلا فلاخملا ىلع

 تاللماعملا يرحتل ماعلا ةرجاهملا ريدم كلذب رعشب نا ةحئاللا كلت ملتسي يذلا روم املأ

 00000 ف < ليعلاو ةرزلا ةرازق درسا ىتاك هدام ةرصي هوما

 دعب كلتك ةحئال مدقي نا اهنابرل حمسيف ةدحتملا تابالولا لك اسا نيب ةرخاملا نفسلا

 00001 ولا وطلر يلع بيرشو »هيلين نتعب ىلع يناخالا ,.ءامسإا ب
 مهلوصو دنع:اوملسي نا ياواهو وكيروتروبومويجو نيبلغلار ثازجنمةدحتملا تايالولا ىل

 نتم ىلع بناجالا ءامساب ةحئال موسرلا روم امل ةدحتملا تايالولا يناوم ىدحا ىل

 زوقك هين

 نا يارب هدول تاايحلولا ولا نعام ملك شع شلال

 0 هز نيكل ني تكا ول ل ادجللا سوو حلا مهئامساب حئاول

 اف نودملا ةحئالالا لا ريك يقرع وا: ةريقم همتسا هيلعوو فس راو ةلئاخ خد

 ةمقوم نوكت نا بجي ةحئال لكو ٠ هلوصو ىدل هتفرعم لبست يكل ارج ملهو همسأ
 لوصو دنع ةرجاه لا زوم أم ماما مسقلا.تحت ررقيو ةينواعم دحا ىا:ةنيفنتلا قانر نم

 ةنيفسلا يف باكرلا نم دحاو لك ىلع يبطلا فشكلا ىرجا دق اهيببط ناب ةرخابلا
 7 هوتعم وأ هلبا مهنيب دجوي ال يصخيثلا وه هثحبو بيبطلا كلذ ةدابش بجومب هنأبو
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 ا م ا قلتي نإ 0م

 لوخد نود لوحت يتلا عناوملا نم كلذ ريغ وا ةيدعملاو ةهيركلا ضارمالا نم هريغ وأ

 ةعمسلا تاوذ نم الو ضيبالا قيقرلا نم نسل تارجاملا ءاسنلا ناو دالملا مهدحا

 - ةقداصو ةحيحص ةرجاهملا روم اممدقي يتلا تاحئاللا هبوتحت ام لك نابو ةئيدرنا

 هلوللا نمي ةدحاو لك. غقوي نا ةرخابلا بيبط ىلع بترتي  رشع عبارلا دنبلا .

 لصت يذلا افرملا يف ةرجابملا يروم أم دحا ماما ديك وتلا مسق يدءوبو أضيا ةروذ ذم

 فشكلا ىرجا دق هنابو ةحارجلاو بطلا يف هثردقم نع نهربب ناو ٠ هتارخاب هيلا

 كلذ ةحص ىلع قداصي نا بجيو ٠ ةيحصلا نيرجاملا نم دحاو لك ىلع يبطلا

 نيدوك ملا .نيرجابملا: تاقن:ىتلا:ةرخابلا ةيخاص ةكرشلا بناج نم قلنا

 جيئاوللا كلم ثم ميلستاهسنكو وا ةرخابلا نابزر لامها ناذا بوش نس

 جالو نهم كلانا ور ريشع ىناثلا ديلا ف صوصتما رع رادك هدايا يروم ام اهضعب وأ

 تارالود ةرشع غلبم مسرلا يروم امل عفدي نا هلوصو دنع هيلعف ةعيرشلا هذه نمر د

 اقع الفاو ٠ حئاوللا ىدحا يف انودم همسا دجوي اال هترخأب نتم ىلع ر كسول

 نوحراي نيدلا بناجالا ءامساب ةحئال ميدقت نع نفسلا ىدحا نابر عنتمب وا 5 57

 1 لك نو تالابر ةرشع مفدب مرثي هنا نجرش, طلع سل م ا
 اهنم رحبي يتلا ةلكسالا ءانيم يف ءازجلا كلذ يدءويو حئاوللا وا ةحئاللا نم همسا لمبم

 رالود ةباملا ةمارغلا غلبم زواجتيال ةلاح 5 يفو

 كوالا لك اسالا با 2 ةرجامملا يروم أم ىلع برش نهعا ىبداسلا 1

 هذه نم 55 ا 0 دنبلا يف اهنع ' مريمللا كيرجالا ءامسا مداول ممالتسا ىذل

 نيرجابما لقت يتلا ةنيفسلا ىلا تاقث نيتواعم اولي نا وا مهسفناب اوبحذي نا ةعيرشلا

 نسل كا دال نفع ناكش ىلا ناقل دباس يرئاك نا. هروكتاب نيروت لما

 د



 «  ةرجاملا عر 7 "1

 00 ااا ا ا ا ل 0 0 نا 033 ل 38030 6 خخ ل اذكنل

 2 ةكرشلا د هنا ايك دالبلا نيرجاه لا لوخد هنم دافتسيال ل ا كلذو

 يفنيقاب اوناك ول ايك مهنولماعي لب نيرجابملا كلوا وحن مهتابجاو نم ةرخابلا باحصا
 ةرجاهملا وروم ايف مهصحفو نيرجاهملا لازنال ةصاخ ةيانب كلانه تناك اذا الخام ةنيفسلا

 ابيلا نيرجابملا ضعب ديعاذا الا ٠ ذئدنع رخاوبلا ةك رش ةيلوءوسم يبتنتو نيرجاجملابن ونتعب
 دالبلا لوخد ىلا مهتيحالص مدعل

 ءانطا نيرجابملا لك ىلع هيرجب نا بجي يبطلا فشكلا نا رشع عباسلا دنبلا
 طرتشيو ةيركسعلا تايفشتسملا وا ةحصلا ةراداب ةدحتملا تابالولا ةمدخ يف نوديقم

 ول رمال نزع يعم ةق عيظلا ا ةعيمأ رزاف قوكم نا نفحات بي لك لف

 يصوصخلا صحفلا سلجملو ةرجابلا يروم امل اوعفدي نا بجيو ٠. ةيبطلا ةدابشلا
 كننلوا ناك اذاو مهنوصحفي نيذلا يف تاهاعلاو ضارمالا مول ام ال

 نيعرابلا ةموكحلاءابطا نم رثك | وا ادحاو ماعلا ةرجابملاريدمنيعيف ةجاحلاب نوفيال ءاطالا

 ةقداصمب كلذو لقالا ىلع تاونس عبرا ةدم مهتنبم اولواز دق نونوكيوبطلا نف يف

 ظ لمعلاو ةراحتلا ريزو

 001 13 دا طزتو اكارر ضارلا ناكتفإ لق“ لعن نق نياق دق

 . هذه نم 85 دنبلا يف ةنيبملا طورشلا اوعاري نا ( ةيديدحلا ككسلا تاك رش الخ) لقن
 نامزلاو ناكملا يف لا ةدحتملا تانالولا لا ساروا انا يد وولف

 أمانع لقت ال ةمارغعفدب ة 3 5 كلذ فق لاخي, نمىزاحبو ةرجاملايروم ا دنحملا

 ا وا ةدحاو ةنس نع ديزت ال ةدم نحسلاب وا رالود فلالا زواحتت الو رالود

 قوطنم دنس ازا: ثيعت ىلا عوج رلابخ نيرجاهملا كلوا يلع مكحتو: ةيبرلا عون

 ةعبرشلا هنهغ نما اكول دنبلا

 ةثئاخ البلا ةنه نواس نيذلا:نيزجابملا:وا:تناجلالا لك“ تس شع مساتلا دنبلا



 كح د« ةدختملا تايالولا خيرات ا

 ا ظالما 9 اا
 00 ااا ةذديتل 22يوم

 تاقفنلاو ٠ 0 7 نس نيل 0 5 تول

 ةبحاص هك ؟رشلا ابلمحتت مبعوجر تاقفن عم هن ةسبايلا ىلع مهدوجو ةدم ةمزالنأ

 دجابلا لوتقواو ٠ نما نيكل اعنا جا اذاكر تنل نا ام يتلا ةنيفسلا

 ثيح ىلا مهعاجرال مهنفس نم اهريغ وا مهتلقا يتلا ةرخابلا نتم ىلع نيرجامملا و
 ةرجا مهوضاقت اذا و١ ةسيايلا ىلع مهو ميتلاعا ُةقْفن عفد نع اوعنتما اذا ما -' مهب اونا

 ةرجالا يضاقت ديك اتل كلذ ىلع ةنامض اوذخا وا مهنم دحا عاجرا وا مهعاجرا ىلع

 هيلع« فلاخملات وبث ىدل مرغي ناك ايا كلذ لعافلا ناف ابيلا نودوعي يتلا ةضرفلا يف

 ةيد ان دعي الا رفس قاروا ةنيفسلل ىطعت الو كلذ لعفي ةرم لك رالود ةيامثالث غلب

 رارسا متاك ناسحتساو ةقداصمب ماعلا ةرجابملا ريدم ىقبا اذا الخام ٠ ةضورفملا ةمارغلا

 ةموكحملا دوش رةباثمب ةييلح اور قيذلا نمدرتكا ا ةرشابم كيحلاس رار ا

 يف يتلا « ةرجام لا لاوما» نم عفدت ذئن | مهتلاعا تاقفنف دنبلا اذه صن يفلاخم ىلع

 ةروك ملا ضارمالا دحاب باصم رجابم لازناب حمسي ال هنا ريغ ةموكحلا قودنص

 رماب الا ةدحتملا تايالولا تايفشتسم دحا هلاخدا وا ةسبايلا ىلا رشع عباسلا.دنبلا يف

 دخلا يمر ءاظألا ينحا نرق اذإو ع سفلا وي ةراتقلا ا

 ىلع رطخ كلذيف اروف هوعجرا اذاو نونجلاب باصم مهدحا ناب نيرجاهلا ىلع يبطلا

 ءابطالا رقي امشير ةموكحلا ةقفن ىلع ةيبطلا ةجلاعملا تحت عضوي رجاوملا كلذف هتايح

 ىتا:ثيحب ىلا مجريف رقبسلا ىلع ارد 0

 55 رجاهملا ماظن. افلاخم ةدحتملا تايالولا رجابم لخبد اذا نيرفصلاف

 دالنلا لوخد: نم. هعنم تيبس كنناك. يتلا .ةلعلا نضن تس دالبلا ىلع ةلاع كلذ

 ةياوايم ةداؤلقاؤزمت ملل اذا ناك يبا هيلع نضتن لمعلاو ةواستلاةرظانا يل دل ا

 اوخدل ًايبس اوناك وا ناك يذلاو اهنم رجاف يتلا ةدلبلا ىلا عجريو دالبلا هلوخد ىلع
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 هندي قف تقف ينل ىرخالا تافراصملا فصنو هرفس ةقفن نوعفدي دالبلا

 لوالا دنملا يف هرك ذ راملا « ةرجاه لا لام» نم ةقفنلا عفدتف ارذعتم كلذ ناك اذاو

 يف دعب وهو هنا ريغ ٠ الوا هنلقا يتلا لقنلا ةك رش رخاوب ىدحا نتم ىلع هعاجرا ريصيو

 ةراجتلا رظان رماب هجارخا نكمي ايئان هعاجرا متي نا لبق فيقوتلا لفي
 ىنل قاطنتسالا ىلا رضحب هناي نامضلا عم رالود ةيامسمخ ةلافك تحت لمعلاو

 ىلع رارقلا من اذا هعاجرا لجال وا كلذب قاعتب امو هترجابم ةيفيك رما يف ءاضنقالا

2-0 : 

 دا مرر راسا: طالع اهواز يون منلاو وفاتللادكقلا

 يضتقي ارجابم نا وا ٠ ةرجاهملا ماظن افلاخم اهلخد دقو ةدحتملا تايالولا يف دجو ايبلجا

 هيلع رجحلاب رم ايف اهرك ذ فنالا للعلا نم ةلعب دالبلا لوخدل ةيحالص مدعل هعاجرا

 رجاه يتلا دالبلا ىلا هديعي مث نمو هثرجابم ىلع تاونس ثالث رمت مل تناك اذأ

 انيتل الوب ةرقنا ماد اح علا هك وعلا كاضخر داوي غلا دنا نفت ةظيطنا لو

 ةياتبلاو: يطعامخ تى مدنلا, دخلا 71 هلوبق دالبلا هذه ىلا هب !ءواج نيذلا وا يذلا وا

 ٠ رشع عساتلا دنبلل اقنو ةما دعا ةلئاط فطين عصف دهب ا ولياط يس ل الو

 يحال ل جراب دبع موكحملا رجولة *كنسلا وب ةيواحتلا رطأن قلكالاجا ةتلسل ١

 11 اليفطم رع عنج هناك يعن اطوال يم وعل «ب ةلعل هدحو رفسلا عيطتسي

 ةمزاللا ةقفنلا ةموكحلا عفدتو هدالب

 ا ا همايق نع الضف ماعلا ةرجاجلا ريدم نا - نورشعلاو يناثلا دنبلا

 املا ةرايتعتلا وايل: ةفراقاب :هيلع رهيرتلا ون بتغوم ةتفيع دراق قلما

 م مكحبو ٠ - رسولا تابالولا ىلا بناجالا ةرجابمب ةقلعتملا عئارشلا لك ذافنأ

 نيناوق عضيو ٠ هترادا تحت نيذلا مادخلاو ةبتكلاو نيفظوملا لك ىلع رظانيو



 هه د لحل تايالولا خب رو

 0ع ةدكتتنلت ادتننلَت

 نم كلذ ةِنْش امو 0 طورشو تاربرقتلاو تالافكلا 3 0 8 9 ظ

 ةعيرشلا صوصن نع جرخت ال تاميلعت رخا ىلا تفو نم رشنيو ٠ ةيمسرلا قاروالا .
 ةدحتملا تايالولا ىلا نيرجاهملا ةنايصلو ةعيرشلا قوطنم ذافنال ابسانم هار امع هتارابتخاب

 نيرجابملا ذاقنال ةمزاللا لئاسولا مادختسا ىلع ةطلس هلو٠ ةراسخلاو عادخلا نم

 رمان اما كلذ لك .لعفبو ةيمويحلا ةدجنلا لإ ةساح تجلس يسد لكتب ا
 مادختسا ىلع ةطلس اضيا ماعلا ةرجاهملا ريدملو لمعلاو ةراجتلا رظان ناسحتساب وا -

 توبا . نك نيرسابلا ددع نعم ثحبلا اورطتل لالا لضم ال ا

 كيابل تحولا ادب راع يف ةيصوصخ وأ ةيمومع 520 يجالملاو

 تاونش ثالث ريت مل نيدلا قيرجاملا نم اودجو نلعاةرحابلا يروا ا

 ناسحتتساب ماعلا ةرجاهملا ريدمىار اذا هنا ريغ٠دالبلا ىلع ةلاع اودغ دقو مهترجابم ىلع

 ءابطاو نيفظوم مدختسي نا دنملا اذه صن دافنال يرورضلا نم هنا لمعلاو ةراحتلا رظان

 دالب يف ةرجابملاب قلعتي ام يف ةموكحلا ةحلصم ةمدخل رشع عباسلا دنبلا قوطنم بسح
 كلذ هلف ةيسجا

 ليصافتو ةيرادا يه ماعلا ةرجابملا ريدم ةفيظو نا  نورشعلاو ثلاثلا دنبلا

 لمعلاو ةراحتلا رظان ةقداصمب ددحت هتفيظو :تاقلعتمو صئاصخو

 رئاسو ةرجابملا رئاود يف نيصحافلا ءاضعالا لك  نورشعلاو عبارلا دنبلا

 ادب ايعامف نول نب مينيعب ءادخلاو ةبتكلاو مفاوكلا زم نيطا ىلع نيفظوملا

 تيتا تلو :ليعلاو ةؤاهحلا رثثو لاحلا ىضتقم بسحب اهصقني وا اهديزيو هينتادر

 ةموكحلا رح نريئاثل انفو ماعلا ةرجابملا ريدم هيلا مممدقي قيمت ضال من

 جبل لع طاب دوك فملا_نظانلل كا ريغ ا ماع ين :اغلا قرنا ين رداصلا

 دش رك كلاب ءافنلا نعرظنلا فرصباهلا ةسام ةجاحلا ىري ةفلتخم فئاظو يف صاخشا
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 6-1 007 ةخررس 37 : 555

 ههه هج يي ااا مااا عاام 00011110 ا اا ااا اا ااا

 عفدل ايونس 0 فلا نيسمخ غلبم « نيرجامملا لام» نم لوانتي نا هلو

 برج نم كلا رك قا لل كلذ ل نرتكلا ول: قفاطولا كلت يف ميتين يذلا تان

 نايبت ىلع لمعلاو ةراجتلا رظان رابجا نودب غلبملا كلذ ةنيزخلا قودنض نيما عفديو
 ءيش الو ٠ ةموكحلا ةحلصمب رضم كلذ ناب اذه حرص اذا اهيف فرص يتلا قرطلا

 ماظنلا بسحب دالبلا ءىفارم يف ةرجابملا تارادال ءاردم نييعت نود لوحي كلذ يف

 مسقلا فيلحتب نوضوفم ةرجاهملا تارادا ءاردمو ٠ 1854 ةنس با 18 يف نونسملا

 لك و٠ ةدحتملا تايالولا ىلا نيرجابلا لوخد قح ةلاسب ةقلعتملا تادابشلا عامتساو

 مكحبو عادخلا ةميرجب مك احب اباجبإ وا ايلس ةروك ذملا تاداهشلاوماسقالاب بعالتي ريدم

 ا ا نا لامعا تا راق ةرا دلل رام |ذو + ةعيرخلا قوطتم نسحفا هلع

 الل رسللا نورت لوجبلا دل ةصئاسالا نأ اندم كلذ نعت اس للا

 ىقبي ال يك صحفلل ساجملا كلذ ىلا رضحي مل اذاف نيصحافلا سلجم ماما لصحفلل
 ردصيو روك ذملا صخفلا يرحب نا ىلا هيلع زجحي هناف هلوخد ىلع ضارتعالل ل 2

 هيلع وا هل ساحملا مكح

 ل اجل يتم صا ضيع دا د رجلا, سانا ديا

 نيفوقوملا نيرجابملل:لوخدلا لبس ليبستل كلذو ةرجابم تارادا ابيف يتلا لكااسالا يف

 . يف نيفظوملا نم نوبختتني ءاضعا ةثالث نم فل تي سلجم لكو ٠ ام ةلعل لوخدلا نع
 ةيلهالا. مهيف نمم لئعلاو ةراجتلا رظان ناسحتساو ماعلا ريدملا ةفرعمب ةرجاهملا ةراذا

 دلع ايف سابا د نين عملا كاس حت حج اع

 قلوت نم ةموكحلا يفظوم نم نيعيف روك ذملا رظانلا ىلا بلطي ريدملاف نوفظوم
 يرحب ام متكيو ٠ هضفر وأ رجاملا لويقب مكحلا ىلع ةطلس سلاجملا كلتلو ؛ كلذ

 ضرعت يتلا اياضقلا لك صاخ لجس يف نودت هنا ريغ مومعلانع سلجملا كلذ يف ٠
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 رمالا ررقي سلجملا ءاضعا نم نينثا مكحو ٠ هماما ىدعوت يتلا تادابشلاو هيلع

 رطان“ ىلا ةرجاهلا ريدم ةطساوب ةاوعد فن اتي نازجلبملل وا ثلاث لإ

 ريخالا رارقلا دري ىتج هتبج نم لمعو لوق لك لطبي دئدنعو٠ لبعلاو ةراجتل
 هيلا ةدراولا تادابشلا بسحب ةلاسملا يف يضقي يذلا روك ذملا لمعلاو ةراجتلا رظان نب

 للعلانم ةلعل دالبلا لوخد نعرجابماهب فقوي ةلاحلك يفو يصوصخلا صحفلا سلجم ْن
 ةراظنلا ةرادال هاوعد تفنءوتسا اذا الا اناب ةرجابملا يروم ام مكح اهيف ربتعي ةعئأم
 نكمي رشاعلا دنبلا بسحب نيضوفرملا لئاسم ناب ةرقفلا هذه نم طسويإلو 000

 اهفانكتس
 ىلع ةلاع ودغيس هنا ةلعب لوخدلا نم عنم رجابم يا  نورشعلاو سداسلا دنبلا

 هلوخد نكمي اهرك ذ فنالا نضارمالا نم هريغو.لسلا اذالخ ةسسس

 وأ ةدحتاملا تايالولا بعشل لقكتةنامض وأ ةلافك لوش لمعلاو ةرا ا

 هلوخد مت اذاو ٠ اهيلع ةلاع ودغي ال صخشلا كلذ ناب ةيدلب وا ةعطاقم وأ ةيأالَو

 : 56 لامع نم صخش يالقحبف مومعلا ىلع ةلاع كلذ دعب راصو ةنيعم ةلافك
 هرما يف ىرتف لمعلاو ةراجتلا ةراظن كلذب عجاري نا ةيدلبلا وا ةعطاقملا وا ةيالو

 ريصت وأ ةرجاهملا ماظن ةفلاخمب ىوعد ريس فقوي ال  نورشعلاو عباسلا دنبلا ٠

 عم ىوعدلا كلن ايف تادنبا ىتلا ةمكحملا ةفرعم الا كلذ وحن وا ةيضرت وا ةيوم

 كلذ تب وأ يتلا بابسألا
 اهريدصت قياسلا ىودلا ناب قياسلا دنللا نم'لس وبال تقورشحلاف ا

 ءارجالا يعرم ماظنلا اذه راص ىتتم فقوت وا لطنت وا ىنلن اهعون.وا اباكش نآك

 .اهيف اهارجم ةلادعلا ذخ انو ماظنلا اذه رودص لبق تناك امك ىلا
 دوقلا لك و ناطلسلا ءلم امل ةدحتملا تابالولا مكاسم نورشعلاو عساتلا
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 اا هاا
 اا ةذنن 22” لا 25
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 ماظنلا اذبل ةفلاخم ثدحت يتلا راع 92 نا

 000 ا اس ام"لك-ح نوناثلا ذنبا

نيرج أمم لقن وا دوقن ةفارص
معاطم حاتتفا وا مبتعتما وا 

بسسب ىغايس كلذ ريغ وا 
 

 ! اهنيعي يتلا نيناوقلاو قرطلا بسحب لمعت رومالا كلتو اهباحضا نيب راحشلاو تامحاملا
 ظ

تلا رظا ةقداصمب ماعلا ةرجاهملا رب
 00 5 روحب ا هنأ ادع لمعلاو ةراح

 وف هيدحار# - ةواذاأ هيا دودح وا ناردح نمض ةيحور

 لوم كلذ اتا ةطعمالا ل قارنا ةفارصو اهعيي زئاحلا ءايشالا عيبم نم ةلضاحتلا

 ظ « ةرجاملا لام» ىلا فاضتو ةموكحلا ةنيزخ ىلا

 8 اليهستو ةحارال ابابتتساو ماظنلا ظفحل اديب

 ئدحا ايف ة
 ل نوثاثلاو يداحلا دنلا

 اا اا را زو ل ا لا ىلع نشل

 دل ةرجاهملا ةرادا لوَخدب ةعطاقملا وا ةيالولا ةموكح يمول حبش ةرحابلا تاراق

 ذا ل ا كلو ب ا نكت ةعبرشلا قرلطنم اننا ءاكقالا

 ةرادالا كلث“ابنف ةمئاقلا ةعلطاتملا وا ةيالولا ةأضق مكحل 7 نيفظوملا

 اراحتلا رظان ناسحتسا 0 ءاعلا ةرجابملا ريدمل قب قحي -- نوثآثلاو يناثلا ذنبا

 ل ادنك دودح نم نيرجامم لوخد صخب ام يف تاماظنو نيناوك نس: نا لمعلاو

 ريداللا تلف نم ني داتعالا يي رفاسلل لوخدلا لس ليم تلد كلا

 ا لقنلا تاك عم يف اك تان' الولاو

 ارنلا هذه 0 اا دا تابالزلا وهاك ” نوثثلاو ثلاثلا دنتلا

 اخ ام ابل ةعبات ةعطاقم ةيا وأ اهتقطنم يف ةعقاولا هايملا لك :ةدحتملا تانالولا:لمشت

 الطهو ةقطبملا كلث دحا زادجلا اذا هنا« يشيداال اةللة ين <يىلع ةيحزرتلا قاتلا ةقلعم

 اةكح ديكح لب اولا ساب ماظن ريغ ىلع اهيف هلوبق ريصي ةدحتملا تايالولا كال



 27000 ا 1 تاءالاولا 5 :اناز» كت

 اة 55 0ع ااا ااا ااا ااا

 ظ 7 ا ناكم ي نم نيرجامملا رئاس
 ةنيدم يف ةرجامملل اريدم نيعب نا ماعلا ةرجاوملا ريدمل قحي نوثثلاو عبارلا دنملا

 نورخا نوريدم ام و 1 يتلا اهيف ةرجاملا ةرادا ماهمب مايعلل انايزول سنيلرواوين

 ةلقتسم ةرخابم تازاوآ
 ريغ ىلع وا ةسلخ دالملا نولخد: ن :هدلا نوزجاتملا د نوثانللو سماخلا ديلا

 ءيفارم دحا نم مهعاجرا ريصب مييلع ن 0 ءالخنلا اذَح يف ةحورشملا ةيماظنلا ةقيرطلا

 اذر اناا ادن ورابلاو راد فلا زال اما يكبنبسإب وا يكيتتالتالا سونايقوال
 حا رواق يرحل دالب ولا اباعذلا "دفق ناك ةدضعللا تاراالرلا نرد
 ةروك ذملا داللا_ىلا»اوئيحيب يكل اهنم اورخبا يتلا دالتلا ةلكشسا ىلا بعل

 ريغ نم ةدحتملا تابالولا نولخدب نيذدلا باجالا لك _ نويليلاو ضواصلا
 رخآا ىلا تقو نم لمعلاو ةراحتلا ريزو اهنيعب يتلا وا امل الريد ايسر ةنسلا كا

 سعت .ىرشعلا دنملل اققو مبعاجرا ريصيو ةعيرشلل انيابمو ارياغم مهلوخد
 ىف نيثلثلاو يناثلا دنبلا يف درو ام يفني:ال اذه نا دي ٠ ماظنلا اذه نم نيرشعل
 ىلا ١ كسكلإ واءادتك قه نيرفاسلا»نلؤعابل :نيناوق عضو دلل ةرجافملا ريدمل قس
 ش ةدغتلا تابال

 ربظاو و ةدحتملا تايالولا يف يبنجالا رجاهملا نطوتسا اذا -:نوتلنلاو ميال كا
 هيلا مدقتسا 3 كفلالل ةقطانلا ةقرولا ىِلَع لصحو ةيك ريما ةيوغر'ربص نا يف
 هدالوا دحا وأ هتارما تناك اذاف ميدقلا هنطو يف نيفاختملا نيرضاقلا هدالواو هلا
 لماعي 9 هيلع :ميعلا باضلاف دالنلا رجامللا لوخد نود لوحتا يتلا: للعلا ىدلحاب اف
 ءاحلا ناككلذإ ام ىف ررقأ نا ىلا قاملاو ةراقصلا 0 0 نيناوقلا ل
 هير لما” ضم ال دالالا باضملا لود ناك اذا ام يفالالا ملال

 وم
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 مهلوبق اما ريصي ذئدنع اباجيا وا ايلس .روكذملا زارقلا دعب الا نوضفرب الو نواس

 ظ اونا تي ولا نياق اوأ

 ةمظنملا تاموكحلاب دقتعي ال صخش لك نا - نوثثلاو نمانلا+دنسلا 5

 ا” اللا م١ تاه انكم ةفالغ هلؤا كلذ ملعت ةيعمج يف اوضغ ناك وا اهمواتي وأ

 | الإ لك نولوت نيدلا نم ناك وا أب كل يذابملا كلت :نع يماحب

 هلوخدب حمسي ال ةموكحلا يف نيفظوم كرك تال راك دالب ةبا يف نيطاسملاو

 ةئيفرحي دنبلا اذه قوطنم ذافنا يضتقيو ابل ةعبات ةعطاقم ةبآ وا ةدحتملا تايالولا ىلا

 )هبهاذمو هتافص هذه صخشل لبسي نم لكو ٠ يبا ةراجا ثا هاي ا نر

 مالو الوجد فقالا ةنخ عفدب مرغي اهتاتحلم وا ةدحتملا تاءالولا ىلا لوخدلا قيرط

 | ؛ تاونس سمخ نحسب

 .مهنم ةثالث 00و د يضمن قوق با ىوتتلاو ميطلتلا ثعلا

 100 ا الامم ”«يةلملا خلافا نت ينم تررشلل حلبي ع

 وح ةدحتملا تايالولا نير منش نورخا .ةثالثو :سلجملا كلذ كاطخ رع

 ارو وييلبا ةقالخ هلام قلك" :يف :رلغنلا .نايمازو ققدملا قضحتعلاو وعلا دل

 مامتا يف رخا ىلا ل ليلا قايدا ركع عل 0 ةطاس: بلو

 انحنلا كلت سيئرو ٠ اهجراخ يف وا ة ةدحتملا تايالولايذ ناك ءاوس ميتدبع ىنلا يلا ام

 000 ةياداتلاو دويقلا نسصفو انانقا ناضتا يف :قحلا هل اهئاضعا دحا وأ

 : مالا فر عزاب ايم هه ريغ :ةينك نادتتساو ةرجارلا لتامر ةقافتلا قاوردالل

 انينم اهفرع يف نوكت تاحارتقا هماما حرطنو سزغنوكلل اهتارارق فرت ةنجللا كلتو

 سكر ميدقت ىدل « نيرجاهلا لام» نم عقدت كلذل ةيضتقملا ن تاتضارلك و كامو

 رسرغنوكلا كل رجل لا رحم نشل ادعالا باردناعإب ةقادت

ِ 
2 



 7ب٠ا -6-0 هجم أك 2 ككح

 تانج ااا ااا :ةةظكطتدتذمُل لاا 2500000 ااا ااا ااا ااا ااا

 ىف تارمتءوم دفع ةدحتملا تايالولا 0 مسأب يعدتست نا ةضوفم ةنحللا كنتو

 اييف دقعي ام يف د كارقتإلل ماعلا ياام قد ل هلع قت ناكل

 يف خويشلا سلحم عجاريو ام قلعت أمد ةرجاهملا ن ا تاللوادملاو تناك ءوملا نم

 ةدحتملا تابالولا ىلا ةرجابملا صتخي ام يف هلمع هيلع بجي ام يف هريشتسيو اهرمأ

 لاجبر وا اك ريما لصانق ةطساوب ابنلا ةزجاهملا توخي نم ىلع ىبطلا سل
 تاموكحلا ةدغاسم ىلج لوصحلا ىفو ٠ هريغ وا هنم نورحس يذلا افرملا يف'امتموكتل
 رظنيناوةدحتملا تايالولاى لا لوخدلاّق حةرجاوملا عئارش مهلوخن الن يدلا ةرجابم عنم ىلع

 باجالا نيرجاهملاو ةرجابملب ةقالع هلام لك يف
 ةياعر تحت ءىشني نا ىلع ةطلس ماعلا ةرجأملا ريدمل حنمت  نوعب زالا دنملا

 ةدكلا نم عزل ام نيعب وهو « سينحتلاو ةرجاوملا» ةرئاد لمعلاو ةراحتلا 2 ةطلسو

 0 نيرجامملا 9 ف دبتحت نأ ةرئادلا كلت تامجاو نمو ٠ ةرادالا كات مهريعو

 تاملماقلاو 5 ولا نم ملعتستو ٠ نيرجابم ىلا ةجاحب يه يتلا تاعطاقملاو تابالوثا
 كلت أوما مه أد : ندرجأب ملل ةلصاحلا عفانملاو تاللصاحلاو خانملاو ضرالا ةعيبط نع

 نوعس يللا 5 رجايملا 1 اعزوتو دكا تاغاد تادافالا 0 عبطتو نك امالا

 هزيل اف اوفي الو تنبع اد و ٠ ةرحابملا ت ارادا يف دئاوفلا كلت لثم ىلع لوصحلا

 تاماظنلاو نيناوقلل نيعضاخ نونوكي ءالءوبف ةرجابملا تارادا.ىفابل ءالكاو اال
 30 لمعلاو ةراحتلا ر لحاف نات هصر 1" ْئهو ماعلا ةرجامملا ريدم امضرف ىلإ

_ 
 يي

 0 اا وأ | ةيالولا ىلا ار مه ادا الع نواصحب يتلا عفانملاب نيرجاملا اورخب نأ

 ءاظنلا ةمرخ اوقرخنو مبل نيعملا دحلا ءالك ولا ىدعت اذاو ءالك ولا كئلوا ابلثمب .ىلل
 اتا ةرحاملا ةرادا 8 لوحنلا 3

 ةيبدجالا لودلا يلثمم لمشي ال ماظنلا اذه قوطنم نا  نوعبرالاو يداحلا ذنلا
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 ظ ظ مهفويض الو مهتالناع الو نييمسرلا
 | 0 يتلا رخاوملا ىدحا سيئر وا ناموا مدح وا مرا الا ديلا

 ا( اجلا تيايالزألا ىرواجملا ذلتلا ءاتتساب) ةيدجتالا الملا نم نيرحامو !اكر
 ا طورشلا هتحراس تمن لو 0 ملام هم او اناياالو | يناوم 1 م 00

 ١ 04 نأ بحي هنا يه طورشلاو زمسلا هدم ف مة وقح لكب 30 43 عتمتو ةيلاتلا

 | ناو٠ كلذ ريغ وا ةنوزخملا ءانشالا وا نحشلا نم ايلاخ باك رلا هلغشي يذلا ناكملا

 ” طيس لا ةعبطلا يف ايحطس امدق ١18 دحاولا ىك 1 رلا هلغشي يذلا ناكملا ها نوكت

 اذإ هنأ ريغ ٠ امدق ١ نوكت نا بجي ةحاسملاف اهتحت يتلا ةقبطلا يف اماو ةنيفسلا نم

 |نم لقا ةرشابم اهقوف يتلا ةقبطلاو باك رلا فرغ 0 ةقيطلا نيب عافترالا نا 1

 | ىندالا مسقلا باكر ىلا ءاوبلاو رونلا اهنم لخدي يتلا ذفاونلا تناك" اذا وا مادقا ةعبس

 ةب الق ةقبطلا كلت نم مدق ةيام لكل ةعبرم مادقا ةثالث نم لقا اهعاستا ةنيفسلا نم

 01 نانا نوعا الو دعاولا بكل رال امدق ننال لدم ىلع الا تاكد لف 0

 طريغو نحثلا تالختم باكرلا نك اما .للخت اذاو؛ ٠ تركذ ىتلا:تاقيطلا ىف الا

 قي الو دحاولا تيكر اعكم امدق نيثالثو ةبام لدعم ىلع اب اناكر لع نأ 2

 ا :الخ يف الو ىرخاو ةقبط نيب ب ينلانوك انالإ ينحل 1

 1 ةيسكاسن اد كرلا ددع يف أما ٠ مادقأ ة ةعس نم 0 ةحاسم - ىرخالاو ةدحا ولا 7 ل

 م حو رك (نيذلا ةالوالاو : مهرمع نم ةكنلا قوص يذلا لوطالا
 باك رلا عة[ اذا دحاو بكاارل نييواسم ن نيدلو لك 2

 1 للا جد اع نم اولا ىلا لا قرر يف .قرغلا ىلع ةفرشم ىرحإ ةنبغبشب ف يف

 2 ١ تاع يهارالكو قيلبسرلا كاكررلا دادغ يف. نوبسب ال الو ةكادررع

 اك 5 رلا ةدع ناك و دنبلا اذه صنل افلام ةدحتملا تايالولا يناوم ىدحا



 ه7 0 تانالولا تا 1

 اكتئاب يي 21000111 اا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ا نا ا اا ا لا

 5 | 00 -رشلا بجومب ةيفسلا لمح لدعم نع ادئازر ىلوال ةجردنا

 ةنيغسلا لوم نكدم نع ذا يك نارك لك نع ارالود نيسمخ عفدب م رعن و امرحم

 ِ رمش ةتسلا وات ال هدم نسال

 ”؟ يف نونسملا ماظنلاو ٠ هنم 54 ةداملا الا ةدحتملا تايالولا ىلا بناجالا ةرجابم

 تايالولا ىلا لوخدلا مسرعفد نم دنالدنوفوين ناكس ءافعا لجال وه 154 ةنس راذأ
 : :٠ : : ا : 210 ا ا
 ١ وسنم وهف ماظنلا اذه عم قفتي ال هضعبوا ماظن لك وابضعب وا تاماظنلا لث و ٠ ةدحتمل

 ةييسرملا روحب وأ لص وأ ريغب وأ مسن ف ماظنلا أده 1 دجوي ال هنا ىلع وغل

 0 ةرجابمب ةقلعتمل

 ل هد لمعيو ءارجالا عي ودعي ماظنلا اد تلا نوعي رالاو عبارلا دنملا ْ

 رجلا رماد 1 'رشعلاو عسانلا ديلا نإ 2 ٠ل ةنس يناثلا تراك ةرغ

 0 ةرخ يف نومرالاو ينك دنزاو ماظنلا ان روعص لاو ل لوالا دننلا

 اة

 ١١٠١7 ةتس طابش ٠١ ىف هيلع قدوم
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 نالعو هدودحو سينتلا سلجم ميت ةييكب قلعت ثلاثاو ي :اثلاو لوالا دنملا
 رك ذ نع انيرضا كلذلو سينجتلا ب 0 م ع اا

 قدرا درتلا نم دق رغم ىللاطلا الام لك .ةيسرت قف انا اق
 ورشلاو ةيفيكلا ىلع ةدحتملا تايالولا ةيوعر يف يبنجالا لبقي  عبارلا دنبلا

 ىرخا ةقيرطب سيلو ةيلاثلا
 |001 ةرثع ةسلاللا ةنلا غلب دق: وكي نأ يني سينجتلا بلاط بآلوا ١

 قب نا مزليو اهيف سنجتي يتلا ةعطاقملا يف هتماقا ىلع ناتنس تضم دق نوكتو

 م صالخا لكب بغار هناب ماظنلا بسحب سينجتلا قح ابل ةمكحم ةيا بتاك ماما
 0011 1 ديالا ىلا نسف رر وأ دحعي هناو ةدحتلا تاياللولا اياعر: نم ريهانا

 لمملا ناطلس وا كلم وا ريما (نالفل ) اصوصخو ةيالو وا كلم وا يبنجا ريما يال
 رمعو سينجتلا بلاط مسا اذه ةبغرلا نالعا يوتحبو اهعابتا وا اهاياعر نم نوكي يتلا

 بسنجو هدالب يف ريخالا هتماقا لحمو هتدالو ناكمو ةيصخشلا هفاصواو هتنبمو
 ”اياوزاكمو هنلقا ينا ةرخابلا مساو ةدحتملا تايالولا ىلا هلوصو خيراتو ىلوالا

 هيجل تايالولا يف يلاحلا

 زحتملا تايالولا اياعر نم هتروريص يف هتبغر ناعاف قبس دق ناك نم نا ريغ

 أ



 را 1 -   هسفسفا الزيات
 ظلال عاام للا

 كمان اكو بلا كق ديد هيلع بتزيا ان اذه نس لق ةعرشلاق

 1 6 غ5 لم هللجأ رايا ةرغ تح ' ةيلاوتم تاَوْتتَس سمخ هدم تال تايالولا ىف 3

 بيلاطم هليجلا:اهلتيمل هتكلو قياسلا:ماظنلا"بجومي ةيك ريمالا ةيسنجلا ىلع لوصحلل احا

 سينحتب ةضوفملا ةمكحملا عنقا 5 ىازسأ انفال و هلق اع لو ةييرالا

 ديدحلا ماظنلا

 .تاونس عبسلا 2 ل را ضف ال هذه قضم كعي 20

 حضويو هدب طخب ةئاضمأب ةعفوم ةضيرع ءدقن نأ يل ةيسنجلا يف هنو رارظا خيرات نع

 8 عراشلا مس ا عمر هنماؤا لحمو كاماك همَسا رك لو هنلطو هتنغر ا

 ناكل ندالو نامزو ناكم اا ؟ذيلف ناكمآلا يف ناك اذاو هتنبمو ( نكما اذ

 قرم ابا ولك اذاو ةدحتملا تاءالولا نلاةلويخو ناتنو ناكل ا

 ريكا ايداع داما ةمكذملا ماو ابنتم ىلع رجاقت يتلا ةزخابلا مسآو همسأ _١

 هل ا نيلف 0-0 أداو ٠ ةيفحتيلل تاالولا ياعر نم ريصي نأ يف هتبغر

 دالوا هل ناك اداو هتصيرع نيود ن 1 اتماقا لحمو أرنطو مَسأ“ و ا ملف 526 اذا

 و 7
 م نيح ميتماقأ ناكمو م دال تاك قلك مينم 0 ا نا بحيف

 عبو رول( ىلا رظِض د الف ماظنلا اذه مر با اتناس ة ةيسنحلا هيلط 0 اد اما 5 هتضيز 2

 هد طخب هضصن ىلا

 ةءلقنلا ةموكحلاب :قيدضتلا يميدع نم سيل هناب ةضيرعلا يف:حضوتنا النو 77
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 ةدلظنلا لم داختو 2 ةيغمج وأ صحش يا 5 :ةقاال ند 5 " ةد

 ١ 7 ؛دبالا لا نيف ربو كحبحت ةئاو ةنغتتملا 505 لا 1 اعز نم 0 3 ع 2 غر



 سينحتلا ةعيرش 7 7 اك

 2ءؤ30 000003000331353 2211010010 ا ساو اا مالا و م اس واج لاو نوجا نم 100 1سم 110 1م 1110 100101010 10104 1010 141 اا 101001 0 اح اه هو ووو طال ”ةةةثةككككل

 - ) 57 7 انرويحو' ةكلب ول ةيالو وأ مك اجلا يبنجأ ر ريما يال ةنامأو ةعاط

 تابالولا لعحي نا ىف بغارهناو٠ هعاسشأا وأ هتيعر نموه يدلا دالبلا كلم وا مك أح وأ

 ةدحتتملا تايالولا ةيوعر نم هتروريص قح النق هيلع ركنا لهو» منادلا هنطوم ةدحتملا

 . وا ةمكحملا مسا عم هنامرحو هضفر :بابسا:يهامؤ اذاملف لوالا ناك اذاف ٠ ال ما

 ةيكريمالا ةيوعرلايفهلوبق نود ةلئاحلا بابسالا ناو ضفرلا رارق تردصا ىتلا مك احلا
 ىدل قمحتت نا املاط هيسنحتت ةقالع تاد ةل» انتم لك ىلا ريشن قا ا تلارادق

 هسينجت ناشب ريخالا ةمكحملا رارق رودص
 000 ا 0 لذألا لع نيدهأت هداينم ةيحزملا دك زا كت

 ااا ا لا نوورح يتايتاوسر نأ دويشلا نلعو. ةيفنلل تانالولا
 يتلا ةعطاقملا وا ةيالولا يفو ةيلاوتم نينس سمخ نم لقاال ةدحتملا تابالولا يف ماقا دق

 00 ال نلكالا ةضرع عفوت لم لكألا“ لع ةيلاوتم ةنيعالم اف ستتم
 | دجوي الو ةنسح ةيبدا ةريس وذ بلاطلا ناب ةيصخشلا هتقرعم ىلع ءانب دبش مهتم دحاو

 ةيكريمالا ةيوعرلا يف لوخدلا نم هعنمي ام مهداقتعا بسحب

 ا ا لل تملك دو ةروك ثلا نياملإلا ةقيرع قفين[ يلالللا ج لعد
 كلتو ءارجالا عضوم ماظنلا اذه عضو دعب ةدحتملا تايالولا لخد دق ناك اذا لمغلاو

 أضياو ٠ ةدحتملا تايالولا ىلا بلاطلا لوصؤ ةيفيك و ناكمو نامز ابيف حضوي ةرك ذنلا

 اعم ةثالثلا ميدقت يرجيو سينجتلا يف هتبغر نالعا ةركذت

 ديعوي هنأب ةمكحملا ةئيه ماما مسقي نا ةيوعرلا يف هلوبق لبق هيلعو اتلاث ٠ أ

 الل لا لك نبالا لاعب حرطيو عني هناو ةدحتملا تايالولا روتسد ىلع ظفاحيو

 وا كلم وا ربا (نالقل) نسمي عونبو ةكلمم وا ةيالو وا مك اح وأ يبنجا ريما يال

 تايالولا عئارشو دوتسد نع عفاديو نوصي هنابو اهاياعر نم ناك يتلا ةكلملا ناطلس



 ؟./ هدعتلل ا 5 عا

 اه 3 ظضص00000ععععع اع ا عا 22ظ0_(_200_-01_01_1 اا ا عاطل ا هم عحااا

 0 0 و 'نيينطو ما بناجا .اوناك..ءاوس:ءادعالا لك دض ةدحتلا

 امل ةعاطلاو

 ماقا دق بلاطلا ناب يبنجا يا سينجتب ةضوفملا ةمكحملا عانقا بحب # اعبار
 سينجتلا يف هتبغر رابظا دعب لقالا ىلع ةيلاوتم تاوتس سمخ ةدحتملا تانال ولا يف

 ينل ل يتسم رك ينلا ةعطاقملا وا ةيالولا يف لقالا ىلع ةيلاوتم ةدحاو ةنسو

 3 ةديمح لالخو ةميرك تافص يذ 10 كواسلا نسحا دق كلذ لالخ ىف ناو

 سنجتملا هيدءوي يذلا مسقلا نع الضفو هتايضتقمو ةدحتملا تايالولا روتسد 7

 تايالولا ةيوعر 1 نال لقالا ىلع نينثا ةداهشب معدب نا بحي مدقت أم ةحص ىلع

 نسحلا كولسلا ىلع ظفاح سينحتلا بلاط ناب:قدضلاو ةماقتسالا نيفورعمو ةدحتملا

 دهاش لك مسا لجسلا يف ديقي نا بحبو ةنيعملا ةدملا ةدحتملا تايالولا يف ماقاو

 هتنيمو ةتمقا> كفل

 دكان فرغم 7 سلاطنا قفا اذا

 فرشلا حرطب حرصينا مدقت امع الضف هيلعف اهنم ءاج يتلا دالبلا نم يك وأملا لسنلا نم

 ةمكحملا لجس يف كلذدييقت بجبو ةيسنجلا هحنمت يتلا ةمكحملا ماما بقللاو ثوروملا

 هتلمرال قحيف ةيسنحلا ىلع هلوهح لبق هبحن سينجتلا بلاط ىضق اذا  اسداس
 ةقيرطلا بسح كلذ يف مهتبغر اوربظي نا نودب اوسنحتي نا نيرصاقلا هدالواو

 ننينحتلا ةيرشل اضوو لش سو

 هنررادا راقت لع كئالغا "قضاة يع رملا ةدكسللا نوتاك بلت ناس د 0 ا

 5 هتماقا 1 يلصالا كيد بلاطلا مسا هيف حضوي سان نع ناكي يف وأ

 يدل دوش تامسا عم ةيسنجلا يف هلوبق يف زظنلل نيعملا تقولاو هترجه ناكمو

 قارواب دوهشلا بالجتسا ةمكحلا بتاك نم بلطي سينجتلا بلاطلا ءاش اذاو ٠ مهمدق



 0 : 2 سينحتلا“ ةعيرشاد» كن 1

 ا مأ 4 يي تاك ءأ ا مدعت و ةضنرعلا ل كح وم انقل دننلا

 قلاب تق "قولا يف الا: اهيف رظني ال هنا ريغ هيف تمدقت نيل يلا ف يا نع ناعب

 ةضن رعلا ميلعت نم أمون نيعس رورم لفف كلذ 1 ا لك ىلعو 2 د ُ

 همس يمومع ناختتال ةقياس اموي نيثالث لالخ ىف دحال ةيسنحلا ةرك لت: ىطعت الو

 0000 ل1 رطمل نوع ويس عنيت باتا ا
 ديدخلا همسأب ةيسنحلا م نغتلا كلذ د لا

 ةملغنملا ةدركخلا نضهانملا قا يوضوفلا نييتحتلا نم حتمي هتضالخ ثس عباسلا دنبلا

 تايوألا ددعس دوعملاو

 ةيفييكتالا"ةمللا# علكتلا نحب ال نأ ةدحتملا تايالولا ةيزوعر نمت الت نماثلادنبلا
- 

 مكمل طورش 1 ك]دحص أذا ام ةلعل .كلذ نوعيطتسي ا دادلا كلغ ىنيسست و
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 ش
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 نينلاو ٠ لقي انجن لاق "سيدحتلا خيب قب نع يوغا دق. 2 0 ا 1

 ةماعلا ةدجتتلا تايالؤلا ئضاذا ىف انطوم-مبل نوفختي ةينينخلا يف_ميتخر زابظأ كعب ١

 ظ ةعيرشلل اهفو
 ايفيستزب ةلكتابلا ةيكخملا يف يزحي ةضيرعلا قوطنمل يابن عامتسا للكس« مساتلااكنبلا"

 الحبس يف نودي نا بجي ةلتكحملا مردت يئابن رما: لك و ٠ اهتاضق 10

 .دؤيشلاو نسجل تاس نم هل ةتاعلا كلم نفاوت:-كلتل لططتلا

 تع ظ يميل يأ ون
 ,ةلانالا وا.ةنالولا يف. ماقا.دق :نلينجتلا بلاط نكي. ملاذا .#.رشاعلا:كتتلا . ظ

 يطب دوو كيو مع دقت لبق ةيلاوتم تاونس نسمخاةذلم ةعطاقملا وا



 2 2222222 21 1 2 10022 ا

 ا/,+ 4 5 ةدحتملا_تايالولا خيرت »ل
 5و 1 0 م

 نآو لفألا كة ديم ةياالولا يف ماقا هنا يئاهنلا عامتسالا ناو هبلط ميدقت نابا

 ةدابشب كلذو ةعيرشلا قوطنمل امفو ةدحتملا تابالولا ىف 5 امف ماقا دق ةيقانلا تاونبلا

 ةرجاهملاةرادا ىلا رمالا اذه غالبا نمصانم الو ةدحتملا تانالاولا نار تكلس

 ةعطاقملا يف ةدحتملا تايالولا يمومع يعدم ىلاو ةمصاعلا نطنشاو يف سينختلاو '

 |منطقي يتلا
 ةيسنجلا بلاط ةياور ةحص يف ةموكحلا تباترا اذا  رشع يداحلا دنبلا

 اذا اهيناج ديب تل دوهش بلجو ةيماظنلا مك احملا يف اعيمج .مهصحف ابلف هدورش قد وأ
 ١ ةيطالا كحل

 ىلا كيلا هلم ةنكسملا باك "ىلع بجي انا د ينم
 : سينحتلا يبلاطل ) اهردصت

 رك #0 نيرتاك تفاضاغتب :ينلا» مسزلاب استي اان سرت مفر

 قاروالا تافراصمل ةعفد سينحتلا بلاط ىلع بحب امبو * كلذ نم هلانيامو ةيسنحلا

 0 دوبشلا ةرجاو

 ةمكحملا لجس يف ةيسنجلا قاروا بيترت ةيفيكب قلعتب  رشع عبارلا دنبلا
 كلذ وحنو

 ها او ا اولا يللا نع نسل قلص ع ل ا

 ْ ١ هتعفارم ةيفيك و ةيسنجلا بلاط رماب

 ا | وادا عبار ماظنب ةخوسنم 5١و 21

 قرطلا زيغب .يبنجا ينال ةيسنج ةقرو يطعي ةمكحم بتاك يل تنررشع ناثلا ادن
 ةسمخلا نع لقيال غلبم عفدي مرغي همرج تبث اذاو ةمكاحملا تحت كش اة

 خدك زازق بسم تاونن ناجل ع لهشأل ةدم ىيسب زار



  97٠نيضلل] لرش الاس «7

 00000111111 11 1 ل ل ل 2 222222222223222 212 2 2 2 222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 يبي

 7 6-1 يتلا مهاردلاب بعالتي بتاك يا ةازاحم نمضتي نورشعلا دنبلا

 اهنا رق امك ةمازعلاو منيل
 ا ليت هيبغ لاا ةليكشملا لسلك لماع ادا مورفسلاوئدالانا نبا

 ةنال ةدم نمحس وا رالود فلالا نع لقب ال غلبم عفدب مرغي اعرش ضورفملا ريغ

 ايييلكب فا نيتيملا نع
 فلاخي نم ىلع عضوت يتلا تامارغلاب قلعتت هدعب امو نور ,ُدعلاو 1 دنملا

 قرطلا ريغب ةيوعرلا ىلع لصحي نبم مهريغو ةمكحملا يفظوم ن» ةيسنجلا ةعيرش
 000 لا ارأل اكرم بسلا اطل مال كلب لكم تول
 اهرك ذ نع انبرضا

 هينا ل هكدا
 ( 1محهاتل 15 هلا مانتكدممعد ةعععب معمدم جلتع» نع لمتع طعتعم])
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 971١ 5« ةدحتملا تاءالولا خيرات رح

 لاا 22000000000 ااا عع حا غ0 الا تل لاا

 ١ يح "ةيطختلا يناعوا ناب (ذيكوت) تب نشأ يتم ايس
 رعشلا نول نزولا لوطلا - ( هجولا نولوا) رظنملا( سنحلا انه اهب دصتيو )نوللا

 0 مويلا يف يف تدلو  ةروظنم ةقراف تامالع  نينيعلا نول

 ةيكريمألا ةدسبتلا تابالولا ىلا ترجاه ا ىن ميم انا نالاو ديس ١
 دحجا ناب ةديك الا يتبغر ناو ريخالا يبنجالا يتماقا لحم ةرخابلا ىلع نم

 اصوصخو كلم.وا ةيالو.وا كانوا يبن يما يإ ىلا 'ةنافأو عوضخ لك دبالا قلاز

 يف  ةعطاقم وا ةبالو يف  افرم ىلا تلصو هتيوعر نم نالا انا يذلا  ىتل

 بهذمب دقتعا الو ةديدع تاجوز ىل الو ايوضوف تسلو ٠  ةنسدربش هوي وحن وأ

 هددت تانالزلا هرعت نارا ا نسوا نا
 ' كلذ ىلع هللا يندعاسيل ٠ اهيف مئادلا ينكس لعجا ناو ةيكريمألا

 تنثلا وا دهاشلا ةقداصم مث بلاطلا عيقوت

 طرز1111017 101 ' 3 فكان قنا 411017

 0 (ةودنخا 02 2

 110 ل0 122167 01 116 01-6111108 22.2 ع د اذ غم طع جاتصت[[غال 88 8
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 يفي رفا ل مم نار «لدتملا نضاخش هلا ىلعو ننيعلاو واللا رفادحالا| ئاعو 2 خ0 0

 ااا لذ ناك اذا ورمل تامإلا لانا وه ليتل مس الا اا يللا
 و

 --- نابا ةدحتملا تايالولا عم برحب ةكتشم دالب وا ةيالو وا كلم هنآ اا



 2 سينجتل 5 ل ا/ 1 ب

 نازريزح 18 دنم امتاعطاقم وا ةدحتملا تاءالولا ان :يتطاعلا صاخشاللا نا ريغ ٠ ةبوعرلا

 وا ٠ ةروك ذملا ةيوعرلا يف مهتبغر اوربظا دق خبراتلا تنذ لق رنا املا 37

 ةكذمللا اياعر نم مهتوك نع رظنلا عطقب ةيسنحلا يف لوخدلل الها نيحلا كلذ يف اوناك
 |. تفل ىلا وح نان وبلا يا ىلع وأ تفاوت لقلي هنا كلذ: عيقت الو ةيراحإلا
 200 فالول ءرورقلا تضو انأ ةسنح هنرورشل

 عئارشنم ةعيرش ةبال اقفو ايمسر اوسنحت نيدلا صاخشالا دالوا نا 71١175 دنبلا

 1 52 ل ارأل ىلا كرا ملط هلا قوام دفا" هوقلا وا سلا ةتاقالولا

 مهئابا سنجت دنع اوناك اذا سنجتلا صخب ام يف اهعئارش ةدحتملا تايالولا تردصا نا

 ةيداحلا نس نود دالوالا ناك اذاف ةعيرشلا بسح كلذك نالا مهوا٠ اهاباعر نم

 00 مارال وحب هنعمل تايالؤلا قاكسوماؤناك وانا زيي د نضر شغلاو

 ' هقوقح تطقس نم ةروكذملا ةيوعرلا يف لقي ال هنا دبي اهدودح حراخ اودلودق اوناكك
 لالقتسالا برحءانثا يزيلكتالا شيحبلاىلا مضنا هنا ثنث.ول:تابالإللا ىذحا ف ةيتدلا

 همرج اهيف تسل يتلا ةيالو ”يرتش نلتا هيلا

 هك اال ىلا هنن يجدلا ىف هع رطب يبنجأ ينون ل م ؟-ي عنيا

 رخاوملا ىدحا يف تاونس ثالث ةدم مدخب مث ' هر جلاب رهط هيلع هيكل ءامأ

 ةيثال كلذب ةضيرع مدق اذا ةدحتملا تايالولا ةبوعر يف هلوبق نكميف ةيكريمالا ةيراجتلا
 27 0 ءابتنا نمضتت ةدابشي ةقوفرم سيئحتلاب ةطونم ةيمسر ةمكحيم

 هتنغر رهظا يبنجا يتون لكو .( 0 او نالعا ةركذت عم

 لصحي مل 0 0 ةداثمب بسحب مدقت اك 2| م 0 مدخو - 74

 يف مدخي وأ لمعي نا ىلع ارداق هلعجل كلذو ( ةيناثلا 0 ةيتابنلا ةرك كنا“ الع

 ال كلذل افلاخم قرؤولا سلحيم تارارق نم درو ا 3ك 2 ريما ةيراحت ةرخآب اةنأ



 7ك عي« لحما اولا خبرا 0
 ايي ببي ساس 3 او 1111 اا 1111ااااأ أ |أ|]| 1 1 1 1100101000 نا ا 1100110000 اللا

 ةمام لما يكرم ةيجلا يف هت رابظا ىدل يتونلا كلذ نا مث . 2

 0 50 هقوتج نادصتد نييك يمد

 ةكحلا زوي الا ادعاصو نالا نم 1885 ةنس رايا 5 ةعيرش نم رشع عبارلا دنبلا

 ةدحتملا تايالولا ةيوعر يف اينيص لبقت نا ةدحتملا تايالولا مك احم ةيال وا تابالولا ةيآ
 ةاغامو اهب ةخوسنم يه هذه ضفطلا 1

 55 يد ١١؟4 ةحفص ؟8 دلحم ١15 لصفلا 1844 هنس زومت 7 ةعيرش نم

 ”.اظدارو تايالولا ةيرحب ةمدخ يف ديقت قوف امف نيرشعلاو ةيداحلا نس نم

 ةدحتملا تاءالولا هب رحب يفةيلاوتم تاونس ى 2 هدخيس وأ مدخو لوطسالل ةمزالملا

 يف لبقي فرشب ةمدخلا نم ينعيس وا ينعاو لوطسالا اهلقني يتلا ةيربلا قرفلا يف وا

 كلذ يف اقباس هتبغر ربظا نوكي نا نودب ةضيرع هميدقت درجمل ةدحتملا تايالولا ةيوعر
 ةقلمانلا هدبن ىتلا ةداهشلاب ةسنحنت ىلا ةمكحملا ىفتكتو © يداعلا سينا 00 |

 ةيمدالا 30 امدل ناهرلا مق نوكي نأ دش ةروق 00 0

 ١5١5 ةنس راذا عبار ةعيرش نم

 نوكي نم لك وا ةفيزم وا ةشوشغم ةيسنج ةركذت عنص وا روز نم لك /4 دنبلا
 رشي اهلامستسا لواحيو ةروزم ةشوشخم ةركذت لمس ناك وا نيتلاو ريو ١00

 وا تاونس رشعلا زواجتتال ةدم نجسب وا رالود فالا ةرشعلا زواجتي ال غلبم عقدي

 ىلا يطع يتيم ءاكقأ ول 6-5000 رضع نم لك سي

 ةنيفص بلحب وا يب يذلا وا ٠ ,ةيكريمالا ةيسنجلا ركاذن اهيلع عبطت يتلا ناني
 دحا وا لمعلاو ةراحتلا رظان ةفرعمب الا ةدحتملا تايالولا ىلا 0 دال نم كل

 ةعراضم ةيندعم ةحيفص ةبا هتيكلم يف وا هتزوح يف نوكت يذلا وا نيبمسرلا نيفظوملا



 2 م

 تاع 0-0 ةعن رش )) تح 07

 خ0[ عا ا لاا ا ع ا ع ال

 'ٍ نما كت لشن سنو لاتتو يملا 0 ىدحا اهيلع تعبط ةحيفص ةبال

 ةيأ وأ ةرَوَص عنطي يذلا وا ٠ تناك ةروض ةبا ىلع ةروزمو ةشوشغم رك اذت عبط يف

 .اهلقني وأ ركاذتلا كلت: لثم عيس يذلا وا ٠ ةيسنجلا ركاذت ىلع عبطي الل ةهياشم ةئيه

 ةدحتلا تايؤلولا "كروم" ام دخل ةرطاتمت اللا ةيشحاددالاب“ةبآ "نم ةدحتملا تانالولا ىلا

 لثم لقن لجال ةدحتملا تايالولا يفظوم دحال ةاطعملا ةصخرلا هتزوح يف دجوت يذلا وأ

 ىفالا ةركملا“ رع ]21 غلم عقذب مرغن'هناف اشغو روز !لامعتسا لواحتو 6 اذتلأ كلت

 ل 4 وأ تاؤنس رشعلا نع لقت ال ةدم نحس وا رالود

 للاطلا كاذَل دهام يا وا هك ريمالا ةيوعرلا ىف لوخنلا بلاط يا 5 دنس
 و

 ا .
 اخعرمل
 / 1 أئىل -

 ا

 يال: ي
 وأ ةيهاقش ةدابش مدقب ِ ةيذاك ع مسقب ن هيل 4 . ه صخش منسأب وأ

 .سيتحتب ةقالعلا تاذ ةيمسرلا قاروالا ىدحا ىلع اشوشغم اعيفوت عضب وأ ةروزم ةيطخ

 َكَلْدرْيَغ وا ةيذاك انيمي مسقي وا ةروزم اقاروأ لقني وا يطعي وأ عيبي نم لك و بناجالا

 00001 دنقلا نا مدع دو ع وير قومك 5 | نلاحلا ةفلاظ د رقألا 0 ظ

 تارع فلكل واغسل ذم نحسب وا رالود فلالا نع لقب ال غلبم عفدب عرفي هناف ظ

 ايلي زل“:
 وا 7 ويب زا سجال قاع رتتا مو ودول ك9
 3 ةقيرطب تلصحتسا | وأ ةحيحص ريغو ةروزم اهنا ملعي ةيسنج ةرك ذن لامعتسا يف

 واو يبه درت لسا في3 وت يفكدتلا "وا يتنورقاو حافلا

 يرش يغاهنا ملاعوهوةرك ذت ىلع صخب نملك وأ» اهلامعتسا ل واح يعرش غوسم نودب ظ
 أايطعت يبتلا لثم ةيسننجلا 5 ةزوص هن زوح يف ةدجوت يذلا وا-٠ هقول 2231 لا

 00 وأ ا انا لؤاحيو ٌشينجنلا 1 خل ةراحتلا 0



 7١ 0« ةلحتملا تايالولا خب را

 ا ا

 هيلع هتبجوا باقع وا ةمارغ نم صاختلا دصق سنجم هناب هسينجت دعب ركني يذلاو

 قيضتلا رواسي ال هدمت قس وا نالوت.تملالا رواج ال ماو كع سااا
 تاونس

 وه سيلو تبوصتلا ديت 1 ع كر لس ان لك /١و الو 7م. دنلا

 وأ ةيدالر 'اليعلا "يسلموا كلذك وه 'نسيلو ةيكر يمآ ةيوعرتمنا شدا ماك

 "ل ةدم نحس وا رالود فلا نم لقاال غلبم عفدب مرغب !ر ورخام ةداهش ىلع ا عقوي

 ظ امييلكب وا تاونس سمخ نع لقت
 9“ هي راد 7 ين رشا رش تر اتطسفلا

 ردع نا ةعلع قار ذأ مموتم ةطتراحلا "لأن نانا تلمس

 لعن موتا تايالولاناعر 3م تش ناهتخر طاطت ]تاور 0

 نسل تايالولاةهرؤبمج ةنامتا كءروسالاوارك كتل[ كل و تاو ا

 ديدجت حمسي الو ربشا ةتس ةدم كلذو ٠ يلصالا هنطو ىونم ةيبنجا دالب يا يف هل

 روك ملا لجالا ءابتنا دنع تروبسابلا

 داو مرا زل دم تا نار نم لك م

 ةيسنجلاب سنجتملا نا امك ٠ ةدحتملا تايالولا ةيوعر نم طقسي ابل ةعاطلاو صالخالا نيمب
 هلإ ةيسنجلا كلي مرحي ةبسنجالا دالبلا يف نيتيلاوتم نيتنس ةدم نكس اذا هي 0

 ا ل ياهل نع ديبنت ةيوناق اك ريما ةموكح دمتعم وا لصنق عنقا اذا
 ل 0 ةيسنجلاب سنجتملل زوجي ال هنادبب ٠ كلذل نونسملا ماظنلا عم قفتي

 اه نزح ةموكحلا كاقشا نأ

 110 مورا ىتم ب يتلإ ةلودلا ةيوهر نمّبسحت يبنجا نم جوزتت ةيكأ ريما لك

 رق تير واهلا ةيكريخالا اتيوعو ةفامسا اهل قحبف ريغ وا توم ةلمل تي تل

46 
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 0 نسحتتلا هس 7- 0

 اهجوز نع الاصفنا نم رمت ةنس نوضغ يف ةدحتملا تاياالولا دمتعم وا لصنف ىدل كلذ

 اهيف ناطيتسالل ةدحتملا تايالولا ىلا ابتدوعب وا

 مل يت هنع تلصفتا اذاو هتيوعر بسكت ل ل ساء

 ايمسر ةيسنجلا كلت تحرط اذا الا ةدحتملا تايالولا يف ةنك اس تماد اذا ةيوعرلا كلت

 ةدمقتلا قتاراالولا جراخت تناك :اذاو +. :بناجلالا نسيتني اةضوفملا مك اجلا قدا ماما
 دمتعم وا لصنق ماما كلت ابتيغر ريقي نا اهبافت ةيك ويمالاءاهتوعو ىلع ةظفطلا ت1

 اهجوز نع اهتارتفا مث ذنم ةنس لالخ يف: ةدحتملا تايالولا

 ةيوعرلا ىلع نيلصاح وا نيبك ريما نيوبا نم ةدحتملا تايالولا جراخ دلوي دلو لك
 000 ل يع ا ا دابا ا فسلا سس صحاب ا يسب 0

 اا ديا 1 حاف كارلا نكي نإباإ هتداعتسا وا نتا ولك قيس طرتشيو

 جراخ نودولوملا دالوالاو ةدحتملا تالا ىف هنت اذاةلك ريما وعر 1

 ةيك ريمالا ةيلصنقلا تالجس يف مهءامسا اواجسي 52000 يضتقي مدقت امىلع ةدحتملا تايالولا
 ةظفاحملا اودارا اذا مهرمع نم رشع نماثلا عييرلا غول دنع مهتما ناكم ىلآ د

 اودءوي ناو ةدحتملا تايالولا ناطيتسا يف مهتبغر اوربظي ناو ةيك ريمالا مهتتوعر ىلع

 داشرلا نس اكد ردا ىتم مهتموكحل ةعاطلاو صالخالا نيم
 ذة جم مك هوم ل
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 فحل ل« ةيروسلا ةرجاملا خيرات »

 010 1 ا ا 77

 ف اعكل! ”فنهأ

 لاوحا يف ثحبب ةدحتملا تايالولا خيرات نم مسقلا اذه وا باتكلا اذه ناك ال

 لايناد ةيدنفالا لضافالا راجتلاو لثامالا بانج ناك و نييروسلا نيرجابملاو ةرجاهملا

 ةميخفلا ةعساولا تايانبلاو ةريبكلا ةراجتلا باحصا روعاف فسوي طيموضو جروجُو

 نيب رخفو بادجعا عوضوم ةدحتملا تايالولا يدل لوفكملا ديحولا يروسلا فرصملاو
 ةكقل ىلع ميتررغو ةريطخلا تلانعات# ةريوشلا, عوتضاعتسالا ارلقن نييك نيمالاو نييروسلا

 ناسحالاوريخلالمعيف مينيافتو ةيبدالاوةيريخلا عيراشملا رئاسوف مهيدبا طسبو مهناوخا

 قحلا نيلعاج تانشلاو ةماقتسالا سسا ىلع ةينبم مهلامعا رئاس تناك و ناسنا لك عم
 منلستل اريدقت باتكلا اذه مب مدقا نا تيار مهدامع ةنامالاو مهدئاق فدصلاو مهدئار

 رئاس يفو راحبلا رباعو نطولا يف رابتغاو ماركا لكل لها مهف مهركذل اديلختو
 يلا اهلا نيب لاتمام رثكأو احالفو ةعفروامدقت هللا مهداز راطقالاو راصمالا

 قيطلاو ةماقتسالا رانم_العاو نطولأ ناش زيرعتو :يزوسلا مسالا سفرل يوتا |
 ميمعلا عفنلاو فوبلملا ةثاغاو فورعملا لمعو صالخالاو

 مهراعش يا صالخالاو قدصلاو ٠ 1 دئار ةينامالا اودع ليفان

 مهراخف ردي ءاض دق اهقرشبو ماسلا رغب تعطس

 5 خلا تولاث 0 1

 ض0 عا ا 010 لا

 مهراثا ف خيراتلا :
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 نيما سدقلا حورلاو نبالاو بالا مسب

 ٠ .ممالاو نامزالاو تاقوالا ريغمو ٠ مدعلا نم ناوك الا قلاخ هلل دمحتلا
 هيلا“ نيعملا يدبملا وهو ٠ ناصقت وا للخ هروتعي وا ٠ نارود لظ وا ريبغت هيرتعي الو

 : 5 هبو *يجنلل

 ةدحتملا تايالولا فيلأتب ةينطولا يتمدخ ىلا فيضا نأ يل نع دق هنا من

 الا ٠ ةيمها أبنع لقت ال ىرخا ةمدخ رضاحلا نمز 11 ماا 00 رع

 ابب قلعتي امو ةيك ريمالا رايدلا ىلا ةيروسلا ةرجابملا خيرات يهو
 عوضوملا ةيمهال ارظن القتسم ادلجم باتكلا اذه لعج ةينلا يفزاك دقو +

 ةدحتملا تايالولا خيراتو اذهنيب ال ارظنومئانتقال اليست يننا ريغ ثحبلا لاجم عاسناو

 رق تاتا ل ةةريك مكاوق اذ اعويسنم باتكلا ودنيل هتماسق هتتج براقتلا نع
 : هزاشتتأ

 عاوناو اناكس او اكلم ناخ كلذو ةروسلا البلا ةفارش_ كح دتلو

 ريغو اهندم زبشاو اهتالصاحو ابلوهسو ابلابجو اهتاريجبو اهرابنا رك ذ عم ا ميوعش
 أ مهتشيعم بابسا نع ةرصاقلا ةردقملاو فورظلا ينتتكم ام ردقب تحب مث ٠ كلذ

  تنبا مث ٠ ةرضاحلا ةلاحلا اوفلب نا ىلا بتراب ميت نم فارع لت دي ١

 يدللا مهزكرمو يبدالاو يسايسلا مهفقومو نيينطولا نيب ني مهتلزنمو نالا مهتلاح
 دن رجلاو تايبببلاو 1 تالاسرلا ر كذ ىلع تيتاو ط٠ كلذ ديو ا
 2 نك تالحلاو

 موسرع ١



 : رع «  هل درجلا ةرجاهملا خب أو )و

 ىلاو نطولا يف نيفلختملا ىلع نيرجابملا ريث انتو ةيروسلا اندالب ىلع ةرجابملا ريثان ىلإ
 فارطالاددعتملا عوضوملا اذه ينف ةقالع هلاممكلذ ريغو نيرجامملا ةلاح هيلا لوءوانس ام

 ةئطوتلا هذه يف هئافيتسال ةجاح ال امم لاجملا عساولاو#

 كروبونن هنيدمو امومع ةدحتملا تايالولا 2 انينطاوم نم ةراحتلاب نلفت و مل

 ظحلا ءوسل ةمابلا ةيبدالا عيراشملا ةرصانم ىلع نوراغي نيذلا نكلو رفاو مهددع اصوصخ
 مه باتكلا اذه تاحفص ىلع ةرهاظ مبلادم تانالعا نيذلا لضافالاف ٠ ليلق مهديدع

 اذه يف مهتانالعا عضول اورداب دقف ركشتق ركذت ةينطو ةريغو ةماقتساو ةناما ووذ

 لكف بدالا ةعاضمب نيلغتشملل ةزضانمو اعيجشتو ةينطولا ةمدخلا حليل | ٠
 ٠ هيلع دامتعالاو هيلا نوك رلا تاحفصلا هذه ءيراقل نكميو ةنسح هتلماعمو ةَقث مهله

 ةيصوصخ ةلماعم هنولماعي مهناف باتكلااذه ىف مهنالعا ارق هناب مهتلماعم ءاش نملرك ذ اذاو

 سضيبنالو دحأ: ةمارك نمطحتاللوقلاا ذهب نحنف ٠ مهنينو اننيب مهافتلاوقامتالا سر
 لماعتلا ءيراعلا حصن و ةيراحت ةردقمو ةماعتسا ووذ انه نينلعملا نا لوقن امنا دحأ قح

 000 نيكي نأ نأ اولا اذا يعمي

 ٍ ميقم ةدلبو ةنيدم ل يف مهريغو 9 لك ءامسأ هيف نودنف ١ ٠ اليلذواخير ١
 لوانت نا ىلع نيمزاع انك اننا يا ٠ كتسكملاو ادنك و ةدحتملا تايالولا و 0
 مهددع ر كذب ملذو ءازعالا انونطاوم اهنكسي يتلا اهندم نم رك ذنو ةدح ىلع ةيالو لك

 رو ل هتماقا لحمو يفرش درو ملا : ةيلامجأ ة هروصل مبلاوحاو :

 ل عاف انيبنطو تاناونع ان ؛ لصتا يتلان 0 هاس ىلا تارشنلا فولاانلسراف٠ كلذ

 نيليلق ىوس انذرا ام ىلا علاطلا دكنل انبلط بجي ملف اهب مايقل ندرا يتلا ةمدخلا ميما
 >رواجترك ذراع راظتفالا لالتر طاف كلذل قيتسللا سلا ملمنالو عومجتملا ىلا ةبسنلاب



 ا كيبمت م ا//؟ ٠

 انبلط بجي مل نم رك ذ لامها يف انبنذ بنذلا سيلو ليبقلا اذه نم انيلا
 مخ الو لخب انعوضوم نم سيل هنال باتكلا يف اصقن دعي ال كلذ نا ىلع ٠
 ة نيذلا صخا عونب ةيلخادلا راجتل ةيناجم 0 تالا امانا هتيود ردوا كدا

 ظ هيدا هدانا لاخر تاناوضو تلاخا:ةفرخم نيت
 أزرم ريخ لداعلا داقتتالا نال نيدقتنملاب احرمف ةمدخلا هذه دقتني نم دجو اذاو

 ًداقتنالا نا لب ينشتلاو ةياكنلاو لماحتلا حور نم ايلاخ ناك اذا اميس بذاكلا ظيرقتلا
 باك يا لب طلغلا نع هزم سانلا نم نمف ٠ ةدئاغلا نم هيف امل ايرورض انايحا نوكي
 اىناتسلاو نودلخنباو يدابزوريفلاونودلخ نباوريثالا نبا تافل“ ءومنمداقتتالا نم ملس
 لمالغا فشاك ناك اذاو يجزايلل خيشلا ةزوجرا ىلا هيوبسيل وحنلا ناك ع
 ادرحم هنم دصقب لداع داقتنا لكب بحري فلءوملاف ٠ مظعأ هطلغب رقملا ناك اميظع هريغ
 ىلاديف رظنيو اديلب ايوغل داقتنالا ناك اذا الا هملع ةعسو هتبانع همحاصل شو ةيئاقلا
 تاكحامم ليبس يف فرصي نا نم نما تقولا نال هب لفحن الف بابلا نود روشقلا
 انجح ةئامال نسامس ولا

/ 
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 7 « ةيروسلا ةرحامملا خيرات قم
 0ع لا ل ع خخ 1111#1ذ1آذ ذا ا

 نتاوي لح

 كلذ وحنو اهوعش خيرات رصتخمو اهتيفارغجو ايروس

 يبرغلا فرطلا يف اهعقومو ايسا يف ايكرت كالما نم سدانلا مسقلا: يه ايروس

 ا رع دلل طسوتملا رحئلاوا مورلا رحب ءىطاوش ىلع ةراقلا كلت ع

 ني معردملا انها قامشلا كم يف اهدودح اماو٠ فصتو نينويلم وحن اناكتن ددع

 ليئارسا ١ ينب هين هل ل ااميو برعلادالب نم ءزج بونحلا نمو ةيدابلاو تارفلا ربن قرثلا

 مسقلا وهو ايروس امبلوا نيمسق ىلا ةموسقم اميدق تناك و» مورلا رحب برغلا نم
 نيطسلف دالب رخآالاو لوضانالا دال ءلي دنع هرخآو خيشلا لبج يبونج نم هلوا يلامشلا

 ةيروسىنعا نيمسالا نيدب ةفورعمةدروس تعب ورصمدالب دودحىلاخيشلا لبج نم هك

 اا ريس ةدمب يحيسملا خيراتلا لبقةينامورلاةكلمملا ىلا تفيضانا يلا نيطسلفو

 'ئفلطاو نوملسملا برعلا ابحتتن حتتفا ةيحيسم 77 ةنسو ٠ ةيروس مسا اعم نيمسعلا ىلع

 يمس امناو» ءادفلا وبا لاقف ةيمستلا كلت ٍببس ىف اوفلتخاو ماشلا مسا اعم نيمسنتلا ىلا

 ميجس ليفو ةيعكلا واس نع 3 اورسابت يأ هيلا ا ناعتك ىلد نع أموق ا اش

 ضيي:هيف عقيل اماش يمس لب ليق ٠ ماش ةيربعلاو ةينايرسلاب همسا نال حون نب ماسب اماش
 3 ماه ىلع ةمابلا عمجت امك ماش ىلع اضيا عمجت يهو تاماشلاب ابل اهيسشت دوصو رمل

 برعلا دنع يب هيد هيو را تا ا داللنلا لوك ملو

 0 مصل جوالاش يصاعلا ون ب٠صم نييةعتأولا لحاوسلا أم داريف ة ةيقينبف أما

 ايرغ طسوتملا رحبلاو ابونج اكعو روص يحاونو اقرش نانبل



 أ 2202« ةيروس ةيقارغح »د 0

 6-2 010م 1 واس همس و ١ وج وح اا وج واوا ووو 5
 0 حا و حج جعل 0 و وححا دا ا ااا ا ا اا ا

 / درالاو ناك را 0 لاقيو نيسطتسلقلا ا 5 2 نيل دالبو

 اةيرعلا ابل لاقي ةداب نم اهلي رس خل قوس 2 قلو داعتلا ضراو ةسنقلا

 : رش لايما ةرشع وحن افا ىلا

 | لا متقلايعوباحتيالو لوآلا ماسقا ةسخن ىلا انزادإ ايروس مسقتو امافا

 وجا فيحنمةدتملاةيرحبلا لحاوسلاي هو توريي ةيالويناثلاوبلح ةنيدم اهتدعاقو ابنم

 ايالو ثلاثلا ٌتوربي ةنيدم اهثدعاقو ةلخافلا الاخ ازد كايت ظ

اقو اهيقرشو دالبلا ةيلخاد لمشت يهو ةيروس ةيالوب فرعتو ماشلا
 7 دم امتدع

 00 تورس ةيالو دودحنييةعقاولا نادلملا رئاس لمشت يهو سدقلا ةيفرصتم عبار 00 :

 قورعم تازايتما هذبلو نائل ةيفرصتم سماخلاو ٠ ميلشروا اوك زو يرصملا رطقلا

 > ةدمل ماظعلا تسلا لودلا ةقداصمب اهمك اح نيعب يرادا لالقتساو سا اظن

 ةرصتم د توريو هيروس ينبالو نيب ماشلا دالب طساوا يف امعقومو ت 58

 ريشم ىلا ةيركسعلا اهروما يف ةعبات ةيماشلا تايالولا عيمجو نيدلا تي نانل

 قشمد ةنيدم هزك رمو ينامثعلا نشيجلا قرف نم سماخلا ينويامبلا

 بما وهو ماكللا اهنم لابج لسالس بونحلا نيرا انقل نم ايزو ا دقيو

 واحب نا ىلا ماكل ابو لشللا رب:ىلا:ايونج ىرغصلا ايسا ىف. نسروط لح خم

 نانبل لمح ىمسي مث صمح ةنيدم ىلا ويوم لع 00

 دوسلا ةدلي برقي: هنم لامشلا ةبج ئلا يصاعلا ربن بصم دنع يبننب ماكللا لنج نأ

 ادتمنهنمو عرقالابف رعي خماشل بج يصاعلا ربن بصم يبونج ىلعو (٠ ةيقولس)

 ابج اهل لاقيو .* اريمحلا سجرج رام ريدو نصحلا ةعلق يداو ىتح نونعلا ىلا

 |ابارلع ةنيدم قوف .بازيملا مف هسعوور ىلعا .ينلا نانبل ءيدتنن مث نمو ةيريضنلا
 ةيحاون يف يناطيالا رهن يداويفةلساسلاكلت يبتننو نينص سازالياق هنم ضفخاو
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 كلملا اممجرتسا مث نمو ليعمسا كلملا نيبو مهنيب قافتاب حنرفالا ةزوح ىلا تداع

 دتمتو ةلماع لمج يضارالا كلتل لاقيو .١١54 ةنس اراها نيب ةنتفلا ءاملاب ]شرس رهاب

 ليجافيااهلابج نمو سلبان يحاون ىلااق رشف رحنت مث ةرصانلا ودفص ىحلون ىلا ابونجم

 يقرشلا لبجلاب فورعملا لبحلا اماو٠ يلجتلا لبحب فورعملا رهو رطب

 ةةنلاقعسلد هيك ا جرم ىلع وهف نانيليتناو يقرشلا نانبل هل لأ

 ةسدقملا بتكلا يفو خيشلا لبج هل لاقيايبصاح ةصق قوف ةلساسلا كلت سوعوز ىلع
 يف يبتنتو حبرصلا بونجلا ىلا ةبعش ةلساسلا كلت نم دتمتو نومرح لج يع

 ٠ لفسالا ميتلا يداو خيشلا لبجو اذه نيبو شيج لبج امل لاقيو روك ذملا سرا

 لبج هل لاقيو داعاج لبج هيبونج ىلاو نولجع لبج ندرالا يقرش يف بونحلا ل

 طول موق لابج وا ب اوم لابج هيبونج ىلاو ءاقلبلا ليج اذه يبونج ىلاو

 بات نيع برقي لالا ىف ةحرخيم بلخ“ وهف أننمق اروس رابنأ امان كرا |

 يصاعلا ر ,مو ةندملا يوعترلا : ةمجأ ىف بصيو بلح ىلع ارام 2 ىلا يرحب

 يرحبوه و ةومللا عبندل لاقيو تعا وحن كباعب نم لايشلا ةبج ىلا عضوم يف هج رح

 يف بيو يبفلا بونحلا ىلا: فرحتي مث ةيكاطتا ةشيدما ىلع ري نأ ١
 رهن اهنمو٠" ةريثك ريعاونو ةيحراو نيتاسبو عورز هيلعو٠ ةيديوسلا برقب مورلا رع

0 

 نازيملا مث سارو ةيكذملا يبقا حج رحم نيبو ساد هنردم دنع ءورلا رحب 2 بصا

 أمىلع يوتحب هنأق هراحشأ مخيط و هتيمدعب ريبش وهو* نانمل رزان ايل زرا نا

 ” مدق ةئملا هعافترا غلب امضعبو امدق نيعبرأ وحن أرضعب طحم ةزرا همم عبرالا برأ

 قلانما رهنواقفا نم تبزقلاب ةميظع ةراغم نم هجرخم هيعاربا ريتا |
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 دع © طروس ةها تسرد ا

 ةدحاو : ةرطنق نم رسج ةيلعو٠ ليبج ةذلب يبونج مورلا رحب يف همصمو يبرغلا بونجلا

 001 رجلا كلذ ند نايل ةذرم ءارما دعا نا نلقي ول عاف راو !لوط ىنعةلئاف

 مف ىلا ةيراج اتيعج لبج حفس يف نيتراغم نم حرخت ءام نيع هلصاف 00

 00 0 ةسيلع طفيت وت نأ دمع ع نبللا عبن هايم هيلا عمتجت كانهو يداولا

 رهن هايم اضيا هيلا عمتحيو ٠ رجحلا رسج اهنومسيو سانلا ابيلع زاتحي يدايالاب ةتوحنم

 بصيو يبرغلا اا تلك ا يدم نابل :نلح ءازم نوعا يهو لسعلا

 ةروكذملا ةيرقلا نم برقلاب هجرخم سايلطنا رهن مث ٠ناورسك ةنوج يبونج مو مد

 شيشرت برقب نانبل لبجز مهجرخم امهدحا نيربن نم عمتحم وهو توريبي ربنو ١ ابونج
 ريد تحت يداولا يف نايقتلي امهو انامحو اغولاف برقب هجرخم رخالاو ناواس رفك و

 توريي ةنيدم برثب سجرج رام جياخ يف بصيو الامش مث ايرغ ربنلا يرخبو ةعافلا

 زاكنم نمجحرخب يذلا نوباغلا ربن اهدحا تاريبن نم عمتجم وهو رومادلا رهن اهتمو

 فاضيو انلحز نيع برقب ناكم نم جرخي وهو افصلا رهن رخالاو نودمحب ةيرف برق

 ْ 1 رخل 0-5 كاملا خيو كا كا عك نم حراخ ءام هلأ

 | علا ىلا التام يرغلا ىلا كانه نم يرجيو يضاقلا رسج دنع هايملا هذه يقنلتف

 طورابلا دنع هجرخم يلوالا ربنو ٠ رومادلا ةقلعم نم برقلاب مورلا رحب يف 80

 ورلا رحب يف بصيو برغلا ىلا دتري مث يبرغلا بونحلا ىلا هأرحمو نانبل لبج يف

 امس يف يرحب وهو كللعب برقب هجرخم يناطيللا رنو٠ اديص ةنيدم نم برعلاب

 فيقشلا ةعاق تحت ارام خيشلا لبجو نانبل لبج باعش نيب ذفنيف هزواجتي ىت :> عاقبلا

 00 ةييمالا زين سمي كاّبعو قوص ةئولم يرش ءمورلا رحب يف بصيو اهرك ذرالا

 ولا هارجمو رماع نبا جرم يقرش ىلا لابجلا يف هجرخم عطقللا ربن | امرت ناو

 ع هجرخم جوعاللا ربنلاو٠ افيح ةنيدم برقي ءورلا رحب يف هو يبرغلا لامشلا

 ا رف
 ا 2 70 يل



 7 ب ةيروسلا ةرجامملا خب رأت 10

 يف بصي ةريثك, تاجيرعت دعبو يبرغلا بونجلا ىلا مث لامشلا ىلا يرجي وهو

 ىلا يرجيو ينادبزلا برعب جرخي يدرب ربن اهنمو٠ افأي ةنيدم يلامش مورلأ رع

 قشمد ةطوغ يف بعشتي نا دعبو ةريزغلا ةجيف هايم هيلا فاضت مث يقرشلا بونح
 دع هأيم نم عمتجفو بف نذر الا رينحامأ# حرملا ةريحب 5 بصب ابعراوشو اهرود 7

 بونجلا ىلايرجب وهو ايبصاح ةبصق برقب هجرخم يذلا ينابصاحلا ابنم تاريبنو ر
 ةلوحلاةريحب ىلاي رحت اضياةعبشو يضاقلا لتو سايناب هايمو٠ ةلوحلا ةريحب يف بص

 جرخب ةريحبلا كلت نمو ةيربط ةريحب يف بصتو كانه نم حرخت هايملا كلت لكو 0

 تاريبن هيناتو طول ةريحب يف بصيو ةريثك جيراعتب بونجلا ىلا يرجيو ندرالا

 رهتلا اضيا طول رحب يف بصيو ءاقرزلاو كوَمريلا اممظعا برغلاو قرشلا نم

 ربك لكردلاقحتست ال ةريضص رينا كانه تيتيب» اهقرش قلت ىلا لايجلا مانا

 ةيك اطنا ةريحب يف بصتو ماكللا لبج نم جرخن يتلا دوسالا ربنلاو ارغب ربنو نير

 ةيريصنلالامج نم جرخت يتلادرابلا ربنلاوراكع ربنوديمحلا .بو كلملا رن ريوتيصلاا

 هئافيتسال ةجاح ال امم اهريغو مورلا رحب يف بمص

 يعو اهنيبيزرشلا لامثلا ىلا ةيكاطنا ةريحب اهني ماشا ري تار

 لاقي رسج برقي رولا لصتي ربن اهنم جرخيو قمعلاب فرعت ةيوتسم ضرا
 ىلا صمح ةريحبو ٠ هامح نم يبرغلا لامشلا ىلا ايمافا ةريخبو ٠ ديدخلا رسج

 نم تاعاستسةفاسم ىلعيهو ٠ سدقةريحب ابل لاقيؤ ةنبدملا كلت نم يبرغلا بون

 كسلا نم ريثك ابيفو ةتس اهضرعو لايما ةرشع وحن ابلوطو يصاعلا ربن اهزوجيإو ص
 اخ نم نقرشلا .تيولا قولامجرملا هومصو - قاتل تم كلمرا سيلكنالا ا

 طضعوب نار ةك زب لا ةريحب شاياب نم يقرشلا لامشلا ةيج ىلا ةظوقل

 هك هريغو ينابصاخللا رهنلا اهيف بضي. يتلا هو ةلوحلا ةريحيو ٠ قلعلا نم نيك



 «  ايروس ةيفارغج + م
 وااو عي ويوماو عيا 0 010 ا يورو يح

 تاريحب مظعا ةيربط ةريحبو ٠ ةيربط ةريحب يف بصيو ةعيرشلاربن اهنم جرخيو مدقن

 " ىطوا يهوندرالا ربن اهيبونج نم جرخيو ليلجلا رحب ليجنالا يف ةامسملا يهو ايروس

 أمدق +0 ب مورلا رحب حطس نم

 رهن اهيلا بصي يتلا يبف ةنتنملا ةريحبلاو تيما رحبلا ابل لاقيو طول ةريحب اما

 را تم ءيش ابنم حرخبب الو ايي هايملا 2 روغتو ندرالا:

 ' موعب ةليقث وةرماههايمو ةيحان لك نم ابيلا يرحت يتلا ةميظعلا هأيملا كلتل ةغرفم يه لب

 ؟يطغتاهنا نظيو لايما ةرشع وحن اهضرعو اليم 5٠ وحن اهلوطو اهريغ يف قرغب ام اهيلع
 ظ ا امدق 15107 مورلا رحب حطش نم ىطوا اهبحطسو ةروماعو مودص ضرا

 [لبسؤابنمب رقلابوهو ص مح ل هسا, نماهبصخيفةريبثةعساو لوهسةدع ماشا 2

 م ةعلق هاجت نويعجرمويقرشلا لبجلاونانمل نييوهو عاقبلا لبسو اضيإ ميم و

 اع لضكلا دلل ليسو هلع حمافلا لاتع اور ساغ ىف جرمو فيقشلا
 ذاز سو اكغو قارغلا قداوو ا ل اهنمو

 سوماجلاو لمجلا ايروس تاناويح نمو  اهنداعمو اهتالوصحمو اهتاناويح
 ريزنخلاو اهلابجضعب يف بدلاو ةرومتلا نم عونو عبضلاو ىو | نياو بلعثلاو لازغلاو

 ربشا ةعونتمو ةريثك يبف ابليصاحم اماو ةيربلاو ةيلهالا رويطلا نم عاونا ايفو ٠ يرملا

 لقول امانا قاكبشا نم اهنق ومقيو اعاونا ولع تبوستلاو !بلاكشادبزلع ةلكانلا

 ساحقاو ديدحلاو محفلاو بحذلاو صاصرلاو ةضفلا نداعم ايفو ٠ نادلبلا نم اهريغ

 10 ختتست يف الف زيوكيسلا لضفل اهلع دمع عنج تح نكلا 9

 رعاشلا لوق نوددزي نولهالاو ابتادعتسا, نيرخال ف ايو
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 ءاضعالا كي ال تيس سع نيل تار 5

 :راح ةيرحبلا لحاوسلا ناف عقاوملا فالتخاب فلتخمف ماشلا رب ءاوه امال اهءواوه
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 900/22 البلا لغاد يف ينلا لوبسلاووقم ديج اهءواوه يتلا لابجلافالثبب ال
 ' هالبلاءاوه نا لاقي لامجالا ىلعو فيصلا يفرحلاو ءاتشلا يفدربلا ابيف دتشيو عييرلا يف

 نسح ابخانمو ديج

 ةيكيناكيملا تر .الالا نومورحم مينا ريغ ةعانصلا يف ةقاذح نيلهاللو اهتاعونصم

 ةضفلا بصقو فوصلاو نطقلاو ريرحلا ةجسنا اهربشاو ديلاب مهتاعونصم لجف اذبلو

 نوتيزلا تيزو نطقلاوهدود ةيبرتب اريثك نونتعينيذلا ريرحلا امتالوصحممهاوبهذلاو .
 ظ كلذ ريغو سوسلاو ناخدلاو

 ةيريرحلا تاجوسنملا لمعيفامهريغو ماشلاو قوزلالثم ندملا ضعب لها ننفت دقو
 يدا راك ةعانصلا كلتب بجعا دقو اعبطال اجسن ةفاتخملا و رلا 5 صقل

 ءول ولا 6 جاملا ةييحلا تا قذاإلا عيضرت ىف نشمد لها رول و ريماو
 يفو ٠ ةعساو ةربشو صاخ قوذ كلذ يف مبلو بعذلأ ىلع مالا 1 يفو

 ءولءوللا قرع فدص نم روصلاو حباسملا نم ريثك عنصي محل تيبو ميلشروا يحاون

 0 يكس تولة رسال « سر ايتو

 تا ودا لمعو و فادصالا رفح يف ةقئاف ةقاذح محل تيب ناكسلو اسمنلاو 11201

 ٠ ناسللا اهفصو نع رجعي اهنم عنصلاةعيدب

 ميهاربا الانا وس لبق ايثلا بلح ةيروس نيم شان اندم
 لجر يدانيو بلح ةملق , نالا هيلع يذلا لتلا ىلع اهبلحي ءابهش ةرقب هل ناك لالا

 عمتجتو . الب مييلع قدصتيف هيلا نوعستجيف ءاببشلا بلح ميهاربا الثاق ءارقفلا ىلع
 000 1 ضو ركب رابدد لضوملاو قشمدو-ماقسقم نم لاا

 0 0 ا
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 ب « اقناونس .ةيقأركخع)) تس 3 1/٠

 نال كل و مل نتن هلك تاق ىف 2

 تاذ ةرماع ةنندم يهو بات نيع ةنيدم بلح نم لحارم ةثالث دعب ىلعو٠ بارخ
 امدق 215 ىلا ةيكأطنا ةنيدنو ناك لا

 كلملا اهني ةيقولسلا ةلودلا رصع يف ةيروس ةكلمم ةبصق تناكو اعلا لدن
 لاسلا ترزق ايفو نين فلا ةبانس للا اهاكس ددق 7 لا سما

 ا ملا ل ا ٠ اهتادب يف ةيحيسملا

 ا لتقو ١5514 ةنس رصم ناطلس ل

 7 اا تال ب لو اتكلمال لزالالا اهيلع كرئاوت من حرس دق

 هلا ربن (يلاهشلا) عبارلا بناجلا يفو ةثالثلا اهيناوج نم اهب طيحب يذلا روسلا ىوس

 0 مورال ب و يرسم نوت نا

 هوتعم يدنالر يا كسرم يلد“ ةيلاعلا مولعلا يذابمو تاغللا اهيق سرد تعم

 مهنا ىوعدب مهتعيش ريغ نم دحا ةطلاخم نم هعابتا عنميو ةيكاطنا فقسأ هسفن”بقلي.. :

 ةنيدم عقوم ةبك اطنا نم ةعاس وحن دعب ىلعو٠ ةيليجنالا ميلاعتلا نع نوفرحنمو نولاض
 00 ا ير يعول سرا نال ابل لاقيو ةنفد
 هنوردنكسالا ةلكسا ةيكاطنا لامش ىلاو ٠ عضاوملا هزنا تناك ابتجمب مايا يفو ةريثك

 000 اف تلا لماع لا ءانيم يهوا

 يقرشلا بونحلا ىلع حون نب ماح نب ناعنك نب ثمح وه اهينب ناب يدوبيلا خرعومأ
 أهةأراصن رهتشا دقو بواقلاكانههنومسيو يصاعلا رهن برق يهو صبح ةنيدم هادح نم

 ناكر يمألا يسر لىرخاو سك ذوثرالا مورلل ةيلاع ةسردماهيفو مادقالاو طاشنلاو دجلاب

 نومل ملا ابستتقا ملاعلأ ندم مدقا نم يهو قشمد ةنيدم ةريبشلا ايروس ندم نم ئ

 اولقن ةيما ينب نم ءافلخلاو ٠ تاجا نيرض الط فو خبل ةرشع ةعبارلا ةئسلا يف



 94 0-1 0 ةرجامملا خت ران 3 --

 هآيملا كلت يرختو ىدرب هانمب ىقست 00 1 2 م ةفالخلا تخت

 رثك او ةميدقلا ةينبالا نم ركذلا هل قحب ام اهيف سيلو ٠ ابعراوشو اهعماوجو اهرود يف

 شوقنلاو فياضرلاب فرخزمف ابلخاد اماو جراخلا َنَم 1 رظنمالو للا نم سم 107

 تدري ةنيدمو ٠ بهذلا ةغايص يف ةربش اهتغاصلو ليخلا تاوداو ريرحلا ةشمقا اهنفو

 فاحلا ىلع مورلا رحب ١ يطاش ىلع يهو نامثع ل |1 ةكلمم حات ةّردو ايروس سورخ

 رد ندم 8 يهو قشمد ةضرف يهو رحبلا يف لخاد ليؤط ناس ] نم يبرغلا لاهل

 1 1 رفا راف رشا ايكو ةوطخ عر 32 امبرو ةراجت ماشنأ

 قشمدال قبو اهئيب ل صتو* بناجالا نيلسرملا ةرادان سراديلا كلتا لتعم نا

 توريب نمبونجلا ىلا موي ةفاسم ىلع اديص ةنيدمو ةيسنرفاك كرش يديدة ا

 و”. ناك ريمالا:نيلسرملل نوتفلا ةسردم ابيفو ميذقلا زق ةيلظم ةرسال ا

 يهو تاغاس عضب ةفاسم اديص يبونج ىلا يهو رحبلا يف لخاذ ناسل سار ىلع رو

 كلقبب يلاهالا ةفرعمو ةراحتلا ةعسو ةمظعلاو ىنغلاب نييقينيفلا مايا يف تربتشا ةنيدم

 ىلع لدت ةميدق راثا اديص ةنيدم يف امك" اهيف لزت ملو عئانصلا يف مهتراهمو رحبالا
 هر غلام هيف: نيعلا نيارعل لاقي ناكم روص نم.ةعانس وحن ةفاتس ىلصو» فلا ال

 اهب رادت ةيحراو ابنم ىورت نيتاس كانهو هيف ترصحناف اللوح ب دق نون نم روقتا)

 اااددلاب الوص ةنادم ىلا ةذوح ام"تناك هايلا كلت نا رشاظلاو هلا سنا 00

 0000 1 ا را اجل كو ايراج يف ةرخاتم يهو نآلا ىلا 0

 الةيخيرات ةربش امل يتلا ءاكع ةنيدم تاعاس ةرشع وا عست ةفاسم ىلع روص نم بوئجلأ

 نميبونجلا بناحلا ىلعو ٠ ةبصخم لوبس ابلوحو ةمهم ةراحت 0 يهود اميصقت انعس»

 تراص ىنح اهواتحا نيذلا ناملالا لضفب مدقتلاب تنخا ينلا افيح ةنيدم اكع ن نوجب
 يهو ةيديد> 0 نسدلل ند 1 ميلشروا انمم افأب ة 0 ةيناملا ةرمعتسم اهناك ]
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 لاقيو ميلشروا ةنيدم اماو٠ اهلك دالبلا ليصاحم يف ةعساولا اهتراجتبو ابلاقتربب ةروبشم

 ال الل لك بابل اعرسلا لاملا ندم ريشا يف ترشلا سدت
 كلا ةدنلل 5 املا بسم الا زاعا ايل قم علو ةييدتلا .ايتمظع نع تاتا
 جب ديسلا ربق اهيفو ةنوكسملا راطقا عيمج نم ىراصنلا اهروزت اهيحاوض يفو اهيف

 0000 قو هردك .ةينمرات زاثا اشو كاملا سناتك لبجاو ريشا نم ىنظع ةسينك د

 اهفصو نم مدقت ام ىلع رصتقنف ةريبشلا ةنيدملا هله نع فرعي

 8 لاجر ماو نانبل سورع ةلحزك اهركذ ذ نع انبرضا ىرخا ندم كلانه تيقب

 0000 او كو ةرصالاو ةلمرلاو + ةحبطملا .ايتملخب ةرويشملا كلو نالاو

 اك ا املا يح ال اب 0 ل ا الو ا يق

 | ل الل نأ لافوزأ ىلوا: نحلاو قمنلا لوقلا اندرا اذا فولعلاو مولعلا

 بناجالا نيلسرملا ىلا دئاع ةيروسلا رايدلا يف ةيرصعلا فراعملاو مولعلا سومش غوزب يف

 ادا فاتلا لك تلسف ناك وبمألا يلسرم مهصخاو ةفلتخم نادلبو فئاوطبنم

 000 ا ل ماسلا او ىكملاو تدنيلا طئاموو يكلاو سرامأا رب

 ىلع ةرصاق يبف بيلا نوب انيع ناك نادييستيتا» دليلا يف قالطالا

 راختتفالا دادمب نودت نا قحب ةيروسلا رايدلا يف ةبيدا ةضبن تئدح دقو ٠ نيملسملا ذالوا

 لعلا :لهاتم نم, اوفرتغاو نيبك ريمالاو نيبوروالا سرادم كابالا ناشلا لخدف .
 ري رات اه ماا ميك هنت اراوتلا ناكفهينو .هينطول وويل رشلادب ناك امل ١

 ادد ميشا ولو ةئسيبتسلا لئاوسلاو ةنيحسلا تابيلقتلا فام ةدراسو ةزواملطه 0

 ضان قلو خيراتلةمدخ اها ودل ةيبدالا ةضبنلا هذه يف ىلوطلا ديلا مهل نيذلا ءامسا

 | ١  دااسإ نودت ملا ولو ةدباجلا هكلئلوا نوخرمي نطولاو جايا روف ءايدالا نأ ىلع
 | سرادملا كلت يجيرخ ماسقنا كلذ نع جنت بناجالا ديب ابلجوا اهلك سرادملا تناك ذاو
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 | ٠ 3 أح -5 ايت تا أمل ٠ ل 5 |
 اني 1

 فارطا رئاس يف اهئانبا قب رفتو اهبارخو دالنلا را رامد هيف أمد هنع ل كلل يه تافغا و

 رعاشلا لوق ابيف متق رومعملا

 بيدلا اهيعر ىلوت اهنع ماتو 22 ةعبسم:ضرا يف امنغ ىعر نمو

 ناكسلاب "هبنم ةقئاط قاحتلا *رسصتو ةفاتخم لوضا نق ايزوس'لخا اك - 00

 خيراتلا ءاملع نم دحال تاتي مل نييروسلا لصا ةفرعم يف لصفلا 0 3-لا

 قئاقحلا ىلع اندعا اذاو ٠ رشبلا فئاوط نم دالبلا ىلع ددرت ام ةرثكل ويلا اذه ىلإ

 ءاح لسن نم نييناعنكلا رايد يه مدقلا يف دالبلا هذه نا رن ةيلامجا ةرظن ةيخيراتلا

 ةنس ةيامسمخو فلا وحنب حيسملا لبقو ٠ اضيا اهيحاون يف ماس لسن نكس دقو حون نب
 روخصلا ضعب ىلع اهحاتتفا خيرات شقنو ةيقينيف حتتفاو رصم كلم سرتسوسس ىنآ

 يبونجلا ءزجلا ىلع ليئارسا ونب بلغت ةنس نيسمخ وحنب كلذ دعبو ٠ بلكلا ربن بناجب ٠

 ليئارسا طابسا نبي ابمسق يذلا نون نب عوشي ةدايقب ناعنك ضرا ىمسملا ةيروس_نم
 هت روص شقنو ةيقينيف روشا كلم بيراحنس حنتفا م *ق 757 ةنس يفو ٠ رشع ينثالا ظ

 00 سل 10102 ةتساون فو بلكلا ربن دنع روخص ىلع هلامعا بتكو ١
 نا 0 سرافو يدام كولم 5 كلذ دعبو٠ لباب كلم يناثلا رصنتخمل ةيروضشا

 ماشلا دالب وزغيو بئاتكلا زجي ناك ةكبرا ىلع كلم مهنم لحفتسا املك نييرصلا ١
 اهيلع ربظتسا نأ ىلا ةدم تاقتسا من: مهريغل ىرخاو مهل ةرات نيطسلف كلذل تلظف |
 اومستقا نيذلا هموافلخ اهريبجو ةينودكم ةكلمم ىلا تفيضاف ينودكملا ردنكسا

 ةينامورلا ةلودللدالبلاتنادنادعب ىتحةدئاسةيئانويلا رصانعلا تلازاموقف رص ةيئانوي هكلم |
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 اا ا ا اا 0 سكطلاج نا انتا تنبت انتاط نقلا 8:16. 10 ن1 سا 6 تطل 0014 1714711 نة #ة# #11 1101011

 نيج ذل 0 ع ا 1 3: 15 كي يف نيينامورال تعضخف

 ٠١54 ةتسيفو٠ قيدصلاركب يبا ةللادبع ةفيلخلا ءاول تحت م 784 ةنس برعلا امحنتفا

 حالص اهنم مقدر 0 6-7 تحت تيئبو اهنم ريكالا مسقلا نويبياصلا حتتفا مد

 ةطاس تحت لزت ملو كارتالاو راتتلا اهيلع ىلوت كلذ دعبو ١١417 ةنس يبوب.الا نيدلا

 ااا نامل خم ناكسلا خرتما لودلا تايلقت رتاوت ختم ٠ .نالا 0 كارتالا

 دبعلا اذبل نييروسلا ةموثرحب لوقلا يف قوثو يخبراتلا ثحابلل قبب

 |0000 دلل وة لازت الو تناك تابارطمالاو لقالعلا هنأ ريغ
 صاخملاداليممويةيدوبيلا يباور قوف تمنرت ال محل تيبةكئالمن اكف لاس ناك

 «ةرسملا:سانلا يفو مالسلا ضرالا ىلعو يلاعالا يف هنن كسلا رو:ةحشلا ةيضرتلا كاد

 اف « مالسلا ضرالا ىلعو» نم اصوصخ 0 اموع 25 دالملا تلح

 ءي ىلا كالذك ىقبيهلعلو ١ طق هيفنمالا بتتساالو بومحملااننطو عوبريف 1 د

 طولا دالوا نم ءاحشلا كلت. نم ا « ةديدج اضرا» دجوي يكل ةيناث مالسلا كلم

 اال يام لع او زيا ةيك رتلاةموكحلا لامَغو ميمنلا :تصعتلا ىوس دعا

 آر اولا نودتيو ىرخا لطشخ نووتي نولا لد[

 ربظ مييملاظل نوبلقيف ةموضبملا مُيقوقحب ةبلاطملل مهضوبنو موقلا ةملك عامتجا نم اف
 .ظفح ةيرشب رزاحمو ةلئاه ةيومد حباذم ترج ءاقرخلا ةسايسلا كلت لضفيو نجملا
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 شرار مف اوناك دف طاطحنالا ةباغ ىف تناكف ةييدالاو ةيداملا ا ةلاحاا ٠

 ا د علا قلع مهشاعم لعن ف ةعاورلا وأ ةيراجتلا رومالا يف 35

 4 يي 5 3 - 2 2
 ١ مكرم

 0 ا : بك
 لاا "ا 7“

 مدلل و 8 . ١ 5 ٠
 ل تنكح ا



 + « ةرجاملا تامهف ودع امتد

 اد ءورددددتم ارش ميِلَع ضرفت تناك كلذ عمو مبتكر اشمب وا نيدلّصملا

 كوب نع » اعفد نم مملدب ال كاكو ءاللداإلا ءارقعلا كتئلوا نع الضف "اينغالا

 لضفب كلذ لك و ةطيسلا ةءارقلا الو ىتح نوفرعب ال نييما اوناك مهلجو « نورغأص

 نيدج اوم كرم انت نع هلفعمت:تكاكام يل و

 رامجالاو 0 يمالسالا تهدملا قانمعا ىلع ن دفا م اومغرأ شل و اذه

 ايلف ناك قشمد ةنيدمل ةرواحملا ىلا ناك نم مظعالا داوسلا نا: ليف قو

 ناسحلا ىراذعلا نم اوفطتخا مك و٠ راتنلا مراصلا ةوقب اوملسا دقو ادوهيو نييحيسم

 مهنوفطتخي ان ةينملا ءاحصاالا نايتفلا كلذكو مهيهذم قانيعا ىلع ندومغراو

 ةيمالسالا ىلع مهوربحي مث مهتيءور مباها نومرحيو

 ايبشخ ابيلص هقنع يف اقاعم الا هتيب نم حرخب الا ينارصنلا لو نوبجون اوفاك و

 ظ الو“ ا نوألا اميسال نولم بوث سل هيلع اورظحو ٠ 6-5 0 ودحل دي

 000 0 رك د قشمد ىلوت

 نوألا 2 كا نوم ا 1 نيماسملا نع اَوريمَن ئكل ارفض ماا

 | ءاسن لعج ي كلا 1 مر يف نور ,طمو نورداط مهف ةرابطلا زمر وعأ صيبا

 ا اوان نوم رولا نطخت ىكل ءادوسلا: ةيطوننالاب نحتشتت سل

 قيرطلا ىلع لطت ةذفان وا ةوك حتتفي نأ ي ينارصتلل حمس ملو“ تامامحلا نم نهجورخ

 يف وأ ضرالا تحت لبا قيرطلا ةاواسم ىع ةداسال اناكم اوديشي نا الو يمومعلا
 .ادحسم وا اعماج لخدي وا هيئيد 1 اماسم لداحب يذلا يمدال لوو ةئطاولا ةيبقالا ٠

 اانا أاحومسم 55 ملو“ ةيرعلا ةهألا بادا ملعت ل وسلا الساإلا صخب

 نيك#» وا ةدلملا خيش نم ا نذاب ديأإ ءارذع جدرس را لك نا و

« 



 ؟ب0 ب ©( ةروصلا هرخامملا خيرات 0

 هتطاخم دنع لاع توصب 2 نا هل زوحب الو٠ هتبامح تحت وه يدلا يا هس

 0 ل 200007 ارامح لب الغبوا اداوج يطتمي نا الو“ ا

 هقنع يف ريغص سرج قيلعت هيلع اوبجوا لاستغالل مامحلا لخد اذار

 ىلعو ريبج توصب ةعمجلا ةالص يف ةميالا هميقي يذلا ءاعدلا لبجي هارت نمو
 ةمينغ مهلعجاو مهءاسن لمرو مهدالوا متي٠ ةرفكلا دبا مهللا» نييحيسملا نم عما

 « نينمءومل

 نم هنوقاليو قاشملا نم هنوساقي امو مهاتوم نفد يف نويحيسملا هيناعب ناك ام اما

 هرك ذ يمدي اممق تملا اهنأ ىمرب ناك ىتلا راظقالاو خاسوالاو راك
 ةيكاطنا ةنيدم يف نايع دهاش يل هاور ام كلذ نمف ٠ انزح بولقلا بيذيو “اوف

 مجرأل ايدافت ماقت#سانلاو رجفلا غوزب دنع نفدملا ىلا تيملا نولمتحي اوناك من
 نيملسملا ةلحمطسو يف ناك ةربقملا ىلا مهقيرط ناو اميس كلذ ريغو مئاتشلاو ةراحشل
 ىلا هب نوبهاذ مه امنيبو يبلالا سادقلا ةيابن دعب اتيم اولمتحا مهنا دحا موي ثدح

 0 يعاتب نالكلا ترث تلا هت نس 1 2 مهرداب نفدل

 ىلا حيتافملا اونخاو مهتويب اولفتف اويهذو قيرطلا ةعراق يف تيملا اوك رتف ةلاحلا كل

 ادد 2 ديم لسا نمالا ةيلح تفرع الفنان يع ملستملا» مكاح

 مهأتوم اييف وتكفل ىراسنلاةلم برق عاشم ضرا ةفطسب ل ا ا

 ”توسفلا »ىلا ةعيتق ةماعلا ويقلل نا ةجحب مك احلا ضراع يضاقلا ةليضف كلذب عمس ام

 ةعطقب اهولدبا درلاو ذخالا دعبو٠ اهيف ةرفكلا يا « رواكلا» نفد زوحب الو« ةلبقْلا

 هذه لثمو * مويلا ىتح ةيكاطنا يف نييحيسملا نفدم دم يعوةيثلا ين 00 ريغ ىرغ

 ءاضحالا قوفت داكت ةريق 00

 0 2 « حوباب» ليقتب هل حسي ناك ينلا كريرطبلا َن

 0 و م ا و وح او او تاو اال اج اج لاجل اجو 0 اتا



 + « ةرحجابملا تاس ؟بو

 روظحم نول سبلب وأ جرعا رامح بك رب صاخ نذاب هل حمسي ناك يذلاو اميرش

 موحرلا دومحم ناطلسلا نم ةحونمملا ةءاربلا ةروص كاهو اميظع دعي ناك هسبل هيلع

 يعشمدلا يرحب دوبع
 تم ملا نات

 مداعا عفار نيقيلاو لضفلا ندعم نيدحوملا ةالؤ ىلوا نيملسملا ةأضت يضاف

 ًانالوم نيعملا كلملا ةيانع ديزمب صتخملا نيلسرملاو ءايبنالا مولع ثراو نيدلاو ةعيرشلا

 عيفرلا يعيقوت لوصوب كيدل امولعم نكيل٠ هلئاطف تديز فيرشلا ماشلا يضاف
 هاربا نايعالاو دجامالا ةودق نممدقملا ماحرتسالاو ريرقتلا ىلع ءانب هنا ينويامبلا

 ماشلا يلاو (ةينك) ةيبك وه يذلا هدجم ديز ينويامبلا نيباملا تاجوخ دحا فيرش
 ًلالجا ىلاعت هللا مادا اشابف سوي 2 يريزو ملاعلا مخفملا ريشملاو مركملا روتسدلا الاح

 ماشلا يلاو ةنيزخ بتاك ليئاخبم دلو يرحب دوبع وعدملا يمذلا ءافعا هيف بلطي يذلا
 ]10 مهريتد <12 لما ع مدعو فيلاكتلا رئاسو ةيعرشلا ةيزجلا نم فيرشلا

 ”امدخب همايق ىلع ءانب هلاثمال ةاجاملاو هئارقا نبي رخفلا هل لصحيل هئاذحو رفصالا هفخو

 0001 لاب رذ ردم ذك كاكا ةسرملل ةبج لك نم قانستياو ةقادص لك
 ناب هلا مولا اللا لل كحل امولمم كل نالت: .ءالع حورشملا هجولا ىلع

 الاسو. ةيعرشلا ةيزجلا نم روكذملا يمذلا ليئاخبم دلو يرحب دوبع ءافعا بجي
 | لاح رع ةعخل مهريغو هتفئاط ءانبا لبق نم ضرعتلا مدعو فيلاكشلا“ ب

 امشلا ينزف ىلع ءانبو ينابشلا يئامرف ردص كلذ ىلعو مهني هل ةاهابمو هنارقا نع

 و يف اريوحت ٠ هتفلاخم نم رذحلاو باحيالا ءارجل بحي مدقت امب رداصلا

 +١ ةنَم كرايلل 00

 .علب#خاقتسلاب نذءوملا نءاشلا يلاعلا نامرفلا اذهب زيزعلا ءيراقلا اهيا لم انف



 نوع 0 - 0 خبرا 1

 اذتتلدينَي
١ 

 ةكيفل 0 ا هدد 110111111111111 الا :تثثثطئئكيب 3859 الا -

 ناحل اهلك ود نيطالس نين لبو فم انهي كيا نلنلا ليقوم كلو ير

 مهاناعرل نورفويو مبكلامم نوقري فيك يف نومتمي نوريخالا امنيبف ابوروا كولمو
 ,يف نومتمب نيطالسلا ىرت نارمعلا ةبلح يف مدقتلاو يقرلاو حالفلاو حاجنلا.بابسا

 اذامل كبجع لوزيفهنوسبلي يذلا فخلا نول وه امو مهاياعر نم ةثف يدترت سابل يئ
 .مامتحالا اهنيطالس لغشي يتلآ رارقلا ةيدبالا ةيلعلا ةلودلا طحنتو ةيبروالا كلامملا مدقتت

 حالفلا يقارم يف مهمعشو مهتكلممب دعصت' يتلا عئارذلا'يف رظنلا نع نمانللاو ءاذحلاب

 ةدءوسلاو

 يذلا راوغملا لطبلا اشاب ميهاربا نمز ئتح ةئيسلا ةلاحلا كلت ىلع نويحيسملا يقبو

 كرتلا شويج امزمم ةينيطنطسقلا باب ىلا لصو نا ىلا لوضانالا ربو ماشثلا ذالن خود

 نكد الك 1781 ةني للك“ يح كلذ ناكذ ةنقؤم لك ياسانل ار ا

 قراصتلا سفنتف ٠ نوناقلا 0 ةاواسملاب ىدانو لدعلا او ارسل امه || هللا

 أذا مهئاريجل نوواسم رشب مه لب تاوامجعلا نم اوسيل مهنا اوفرعو همايا يف ءادعصلا

 رون حالو حالصالا رجف قثبنا لداعلا مكاحلا اذه رصع يفو٠ مهنم ىمسا اونوكي مل

 :اميقم اهيف اشاب ميهاربا ءاقب ظحلا اهدعسي مل يتلا انرايذ يف ةيملعلاو ةبيدالا ةضبنلا

 12 قتلا ةحلونب اوتاسأ كارتالا نأ" لي ظلال اهنا

 كارتالا داع املف رصم ىلا داعو ابلتحا يتلا راطقالا نم اهيلي امو ماشلا عوبر نم جرخاف

 لطت مل ةلاحلا كلتنا ريغ البق هيلع ناك ام ىلا يدعتلاو ملظلاداع م اكحالا يلوم قا
 اتيسورو ايكزت نيب 1461 ةسنس تقع ّىَثلا شرانب دهام دوَتب نم ناك ذا

 اا ااا ا طك ىعبلا اح حالصا ةريبشلا مرقلا برح دعب

 نييحيسملاب قفرلا كارتالا ىلع طرتشا اضيا هذه يفد نيلرب يف تروح يتلا ونافتسا

 يذلا 3 يود 1 ةحوسلا ع 3 ليوا ةلوقنلا عن كفوا انكهو

7 3 0 ١ 7 

220 



 + « ةرجامملا تايم 2-_- 6 4

 0ع امم ووو ع

 كلتو هشار عفر ىلع ارداق: قرشلا يف يحينملا راض ةداعسلا راد ناك اكل كاك

 7-6-2 اك لك الإ 3 ال ةفيفح

 نأ هيلع تناك اموخن ىلا“تداع.لب ةيلكلاب لزت مل مراغملاو ملاظملا كلت نا ىل

 اهراثا ىرن لازن الو كلذل اقادصم ا لقن مل

 رومالا كلت ضعب ري لع دامتتاو ٠ ةيروسلا اندالئ نم ةدايوقت دلك يف ةيداب:

 للتي ااقب نزلا: راننطقا ىلع يفزاولا الله _تطسب ةيقدملا نوكل_انايو.ءازقلل ةبكفت

 ظ يك رث ةوعدملا ضرالا نم ةعفلا

 0 وشل نلقاك لناع ةيالاو نلا تورو ةفرصتم لوو لف
 ' كلا اعلم ةضخملا ءاهي عيمقلا بمعتلاب ميدآ نم ليج دعق ةاضقلا نيو هلاثما" ني هلل

 اوكرتشا نيذلا نم وهو رشلا زمارب تقلي نا ىلوالاو كب زمار همساو نييحيسملل
 | لشويو نيماسملا لج نيب هيصعت, مومن تقني ناكف٠ نيزعلا دع لايتفأ ةدكم يف

 ىوعد يحبسم ردصا اذإو ٠ اليكنت نيرخالاب:نولوالا لكنيف ىر اصنلا ىلع مهر ود
 ظ ٠ رخا نم جرخاو ةموكحلا راد ىل ىلا باب نم ملسملاب ىتا:ابعون ناك امهم ماسم ىلع

 ناهيو يحيسملا نجسي ةفيفط تناك 0 يدلل ند عزما زك ردصا اذا نكلو
 نمو تاقثلا قدصا ةياور ىلع اذه انموي ىلا كلذك ةلاحلا تلازامو ةمارغلا عفديو

 مهو قئاظولا نم نيبحيبملا نوعلخت اذال», لئاسل ةرم هلوق .يضاقلا كلذ نع روبل

 ةليضف باجاف فئاظولل الها نونوكي ال دق مهنوك ةلاج نيملنملا نوفظوتو ابل لها
 ةدالولاو لبحلا نع مالسالا ءاسن تفقوت ىتم ( نييحيسملا) ٠١ ٠٠ فظون اننا» يضاقلا
 00 لم اف

 ظ درمت كلذ نع جتتفامءلو بصمت يضافنا كلذ نم لقا اونوكب مل ةالولا بلاغ ظ

 . عراوشلا يف فاوطلاو ةحلسالا كلقنو مهقطانم ضيرعتو اهريغد تري يف نارعزل

 مج -
2 

1 



 7و «  ةنروسلا ةرجايملا خيرات 0

 و10011 ا ا ا ا اا ا لال 0 نط 0 ننتقل 610101010030 1010 011187610101 احلا "انما نا نت نانا ا 1111 1

 ا د يما لبو نيحسلا وم ةطاساإ ل

 0 علسلا نم اودارا 8 أبنم نودع نزاخملا نوحليل مهنأ ىتح انايحا انرصو ا

 فلاخب نمل 0 « ةوخلا» - 2 لاملا نم اغامم 06 ا نوضاقتن ب

 58 يناهاشلا 0 دكا 0 مم ورع يف يلغي اني بانشلا 00 8

 دقف »١« اديعب ةعرزملا ثداوحب اندبع سيلو ٠ نييحيسملا رودص. ىلا مهقداني أويوضو.

 يف ةنبكلا امجابمو هنردا ىلع راغابلا فحز الو ابيلع افحاز ينويامبلا شيجلا انيار»
 تعز اندنعو# كادينلا» جربشلا ىلع ميلؤاطت داز لب نه هرج ىف ءابستلاو نياك
 مهقيرط ف هوفداص ىحيسم 0 ىلع ضلا نوقلي اولخا « قيفجتلاب» ةموكسلاا

 نوجرعيو ةموكحلا راد ىلا يديالا لولغم هنوقاتسيو ال ما كارعلا ىف اك رتشم ناك ءاوس
4 8 
 مكللا. نم هيلع ضوبقملا لاني كانهو ةطسبلاب ةفوزعلا نيملسملا ةلحنم ىلع مهتيرلم يف
 تدرك ,.ادىلا لصب ١ املو ناسللا هفصونع لسكي ام مئاتشلاو ريبعتلاو نرضلاو»

 | لاءوسالب نحسلا هنولخدبو ةطسملا مداوا 5 هآعلت ىلا ةغللا كلت لثمب نوفظو ملأ“

 انجس اهنومسي يتلا ةبطرلا ةفرغلا كلت يفو لاح لك يف مرجم مهفرع يف هنال قاطنتسا"
 مهأيا 7 نع الضف اهناحب توملا بيطي ام تاييدعتلا نم ىراصنلا ءانحس نوقيدي

 اضن و امادعا اما اكن مييلع يلا نب مهوددببو كلذ ريغو رافكلاو ريزانخلاب

 يمرر ةقيقحلاب مهو «مالسالات :ايضانا» اد كلذ ريغ وأ أديءوم انخسولا

 نونزحي مه الو مييلع فوخ الو حالسلا 26 مهو سوواطلاك نولاتخي ميسان

 سبلي ذا هدجت الف لتاقلا ىلع ضبقلل سيلوبلاو ةطباضلا لاجر متبت يحيسم لتق اذا
 ميناف اضيا اهلسم هلتاق نوكي دقو دلل اذا املو نانعلا نع ئرآوتو ىنخالا عبق

 كلذ يفر يك الا بسلا ناك هتلم ءانبا .نيب ميمنلا بصحتلا نم.كلب زمار هشففام نا(

- 



 7« 0 هنالك مل 7ك

 كلارتشالاب مهنومهتيو ءانع :ءالو 0 ا مم رتككلا ول ةذعرعأ كح قوش

 ءايربا بلاغلا يف مينوك مطر قلخ نحسلاب مهبل قوكحناو :ةقيرحلاب
 ةعفنمل اوما امنا :مهناو اماقمو ةيثر مهنود نييحيشملا نورششعي نوماسملا لاز امو

 بتةللَد باكو اباثم تائم نم ةثداح كيلاو٠ ىئرخالا تاقولخملا 0 «نينمءوملا»

 هعنصو ملسم هيلع ىدتعاف توريي ةنيدم ءايحا دحا يف ازام نتحتكشملا“نانش مدخلا نك

 هزاع نك ' ئاحلا ا يؤقا دخل نا:تدوضو“ « ارفاك»' هنوكا وسأل نذل الو ةيجأو قط

 للا ديبفلا ةعاضل دنا كفل اب اظن :ناقو اواقلطنلا هي تافه ناكلا كلذ يي

 اديك ةمااياومؤا :اولامتدو الثاق ةيقداش لمي ناقل خيفلا كلذ اضف« ةتمرتتا
 لماتف «ةغانج اب اذه ام افك رقاكلا برضن نا نمءوملا ىلع هيف مظعب نامز ىلا انصو دق

 هيلع امف ينارصن نم مقتني نا ملسملا دارا اذاو ٠ مالسلا لدعلاو ندمتلا ىلع لقو اذهب

 ١ اديفت ال ثيح ىمظعلا ةيلبلاو ىرتكلا ةماطلا كانهو « يبنلا متش» هناب هبت: نا ىوس

 ملامتادارطضالاو تاباذعلا نم موعزملا«متاشلا» كلذب لخيف ةوشر يحنت الو ةعافش

 ينارصن برضب ملسم عرش اذاو- مش ءأنلا كرف ل يف نم نييحبسلل ذوق رزه

 بيلا اول"اسي نا نودب برضلا يف ارك رتا كادوا قفل نم مالسالا ماتا

 «كلو» الثاق ينارصنلا مكلي ل نا من ٠ احلا دوكنملا كلذ |رضب اذامل اوقرعت وأ

 واب ورا الاطر ا عا بياع اب حور كلو الئاق هزخوي رخاو « وشو نم خور

 اراه كذا فزد زورا فانه كيفن الح ةنئاسفألا ةدجمل صدا كالقاويغ لولا

 111 |هركاكب نع ةيعرعا ”فاكسلا ردم كليو ءزاطلا حو يت وع ناقل همك

 او يذلا روكا نع رك ذ يذلا ليلا نيكل ب

 دارا اذا ةنا وه نييحيسملا اهاناعرل كارتالا ةلؤد ضغب ىلع احبرص لدي اممو

 عضنارعلا عفرب .نوعرشبي ةمدهتم ةميدق ةننيتك 'متيمزت' ما ةديبخن ةطيتك دبش لووول



 ؟بها/ با ةرجابما خيرات ادد

 ىلا 000[ امم[ ا ا ا 0-0-

 ةينيلا لو هدلا لصانق ىلا نولسوتيو « رطاخ ةفوش»و 0 ل تاع يل

 ةظهابلا تاقفنلا قفنتو ربصلا ةبعج غرفتو ةليوطلا تاونسلا رمتف رمألا يف ةلخادملل

 ةدارالا ردصت ال دقو ةسينكلا كلت ميمرت وا دييشتب « ةينسلا ةدارالا ردصت» نا لبق .

 ىلع دورشلا قديصا: نم ايروس ةيالو ةعباتلا نيرع ةيمينك كاهوبتالطالا يس
 لوطسلل تانعتسسا نتلا لئاولا ةشيرك د ويتناماس رتيسالاو شلات هس ا

 سيفو هركلا رمال ردصي ملكلذعم واجضاذاجم تءالملاةسينكلا كلم

 عنامالف عماج ءانب نوملسملا دارا اذا اما٠ ةكلمملا ءاحنا رئاس يف سئانكلا نم اهريغ اهياع

 قهماكارتالاةلودفرعيف ةلادعلا يهكلت لهف مهتبغر نودلوحي ءيشالوكلذ نم مهعنمب

 ترض ىلا ربا نعانعشم ساكس ايفا ليا 00
 يف سارجالا تاوصا ريظن ةفيطللا .مبعامسا شدخيو دمحم عابتا ملءوي ءيش الو.

 ا ا اولا قلاع ةهيسلم ايصال - جبتمايق تتماقب اماطايوا نشاتكللا يل

 اهقيلعتب حامسلا ىلع ايك رت ايسور تمغزا ىثح ةلودلا دالب نم اناتب ةعونمم تنال
 سارجالا قيلعتن « نيو ايل ةظاشلاو) حمس الاازالا رق ةدنادع ىرقو ندم يف هنا ىلع

 سرج ةثداحب اديعب دبعلا سلو ٠ نفدملا ىلا لمحن تيم ماما بيلصلا ةمالع عفرب الو

 ةءالو ل وخد نميسك : ذوثرالاةلحز نارطممنم اهسبو ترجيتلالقالقلاوينادبزلا 2ك

 ةاواسملاو ةيرحلاءاول رشنو روئسدلا رودص دعب ىرج اذهو هتيشربا نوءوش دقفتل ةيروس ١"

 ءالمن" سارجالا ةل اسم نع رداونو صصق كانهو .٠ نهاكلا خيشلا ليبقتو « ءاخالاو

 ظ ةيكفتلا يبت الع اهانخا كلاهو تيل
 ةسدقتملا يضارالا يناثلا .الوقن روطاربمالا وخا نيطنطسف قودنارغلا راز امدنع

 ةلود لصنق رعب 0 جف توري ةنيدم ىلع هقيرط يف ر مم ١85 ةنس ةثاداح دعب

 لص طحرو د كا تيناد تورم نارطم سويئوريا ديسلاو ةيلارنجلا, امور



 دو هبال تاهو ا: 7/1
 غ5 الا يااا اانا

 ةيناردثاك ىلا ءانيملا نم اسار هب اءواجو ةيكرتلا ة كدا وائممو ةيبئجالا لودلا
 خرج داويدو ملسعا نم تحلق تلح الذ ةينك ذوئرالا ”:نويجتزواج نسما

 ,سارجا عضو نييحيسملا ىلع رظحت ةينامعلا ةموكحلا نا هل ليقف كلذ نع ل اسف اهقوف
 :داوؤلا ةعرركمق ويل كاجو عمت تس نيالا ملرإلا قو كلذل نو اخد يدئاتك انف
 يف دعب قودنارغلاو سرجلا قاغتف.ةروك ذل ةبكلا ىف 0 ير انساب ةينملا

 نيسوهتلا نم ارفن عمجف دلاخ انا ضنا ابا ثيشلا ةيمحلا تزره اب-زاب املف * ةئيدملا

 ةبقاعلاف الاو سرجلا لازناب عرسي ناب نارطملا 0 ةيتارطللا ىلا تعم

 ةفوكحلا رماب قلعت سرحلا نا نارطملا هباجاف هتيشربا يف نييحيسملا ىلعو هيلع ةميخ

 سرجلا اولزناو ةسينكلا ىلا :مهروف نم هترمز عمبهذو 2 رئانراق هلادرثأ هعسب الو

 اكو يقلب هباعاو ةينيطنطسقلا يف يسورلا .ريفسلا ىلا ايسور لصنف ذئنيح قرباف

 .نم ددشمرما درو ريصق تقو دعبف ةينيطاطسملا غلب دق كلذ لالخ يفقودنارغلا

 هنصو عيطتسي اذ نمو لكت ىتح هعرقت نا بجي سرحلا تلزنا يتلا ديلا ناب ةناتسالا

 عرشو ةسينكلا حطس ىلا دعضو ملسلا هتبجو هتمعب قلست امنيح رصنلا يبا خيشلا ةلاح

 هترمزو خيشلا بصعت امطحمو ةيسورأل ايعاد ةنيدملا ءاحنا يف هادص نرف سرحلا عرقب

 ربش يا كرابملا ربشلا يف ءانعلا نم نويحيسملا هيقالب امرك ذل ةجاح ىرن الو
 .٠ نتنتن نوملسما ةازي نأ ليولا مث ليولاف ++: هب. مومعلا ةفرغسو كلذ: عويشل ناضل
 .٠ اذه ءاعنش ةملك لكب هنومريو هيلع مهتمابق موقتف ناضمر يف « رطفي» وا ةراكيس
 ٠ . اذا ىرت اي كراملا موصلا ةليضف نياف ٠ كلذ وحنو عفصلاو زخولاو مكللا نم أحن اذا

 هماما: لك اي وأ نخيذي نم ةيعور هلعوت.مئاصلا ناك

 ماكحلاو ةالولا نا ىرن انكلو رمالا يف ارذع ميل انيارل ةلبجلا ىلع مالا رصتقا ولو و

 ناكف َنييحبسملاو ةيحينملل ضغبلاو بضعتلا حور موقلا يف نوثب مهريغو ةاضعلاو



 755 -4-5 هدر أ 0 خم 1

 101011111111100 ااا ا تيس عج و كح عع كلل م

 0 منايا ن 0 ايلعلا تاماقملا يوذ نم ةريغو توريب يضاق زمار

 ع كنمو قلاب ير ندب مهناو٠ دالبلا لالتحال قرطلا مبل نولبسي مهناو بناجالا

 ةدجا انما ةصقلاب زاكو امو هنعاقل *لاريعس .ىقمت يتلا ليوافالا نم كلذ ريغ ىلا هلوسر

 الا دوجولاة لب اورعشي وا ءادعصلا اوسفنتيمل مهو بناجالل نويحيشملا لام نا ورغالف

 ضرع يف ةيسنجا ةجراب روبظ لثم ىراصنلا دض نيملسملا جايه تكسي لهو مِبلْصُمب
 حشا

 0 يناببنلا ليعمسانب فسوي وعذملا خياثملا دحا فلا: ديعب ريغ دبع نمو

 هغامد فيفالت و هتمع تايط يف ىمعالا بصعتلا ششع نمم وهو توربب ىف قوقحلا

 ليق دقو ىراصنلا سرادم نم ناضل ريدحت ىف ىرايحلا داشرأ كل يك ضايو

 مانعا ورض نم ءاولعل اسوان لدي وكلا تفل متساف « هتاوتع نم ارقي بنوتكملا»

 ةفاصحلاو ملعلاو ةهابنلا نم يناهسنلا اذه هيلع وهام ةفرعم دارا نمو قيرفتلا تاناو

 باتك ارقيلف وبلا توبيو حتسارملا روضح نع هب يتغتسي امب هسفن هكفي نا ذازا نم لب
 نم هيف ناف روك ذملا يناببنلا فسوي خيشلا فيلات ةيدمحملا ةريسلا يف ةيبيلا راونالا
 تالكاثلا كحضي ام ةكخضملا ريطاسالاو ةقفلملا :ثيداحالاو: فسافسلاو تاهرتلا

 ليجلا يف ءاربغلا هجو ىلع بدي اذبك صخشا ىجحلا ىلواو ىبنلا يوذ لهذيو
 يضاقلا اذه نم ىرت اي قحلا نياف قوقحلا ةمكخم يف ءاضقلا هيلا ملسيو نيرشعلا

 مولظلا
 تاباتك ارقو توربي يف ردصت ينلا غالبلا ةديرج نم ادعاو اددع حفصت نمو

 بورن مهتبعجمت وحامومالكلاءيذبي نيبحينملا وقيحيسملاىلعتةفينعلاهتالمح ورقابلا دمحم
 اهررحيو ةيتيطتلطسلا ف ردصت" يتلا برغلا» ةديزج ابلثمو ؛ءارإلا لؤقلاو ةهاتسلا

 فوصوم هتهافسو هلماحتو هلواطتبوهو فورعملا ميدعفورعملا كلذف يفاضرلا فورعم
3 : 2 0 4 : 
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 «  ةرحجايملا اياهبش م 7 ٠

 ديبعلا اذه ربخب عمسي مل اذ نمو نيدنيا ثوعبم هللاديبع وبف برعلا ةديرج بحاص اما
 ددع اهريغو توربب يفو فصاو 00 ا

 مهتادقتعمو مهتنايدو يحسم ىلع ة ةفينعلا :تالمحلا تاذ ةيمالسالا كئار

 0 اتا يل ليما ةيرالإ و ناس ا ومايتشملك ا

 ا ادهبلا زلم اح كازشلا نم يبتلي نا رطتإل الفل |مانغلاوبطافزع رونا ضيا
 هنم برقي نيدلا زع يدنفا فسوي ةينامثعلا ةنطلسلا دبع يلو ىرن نا بيرغلا امنا

 ةكرحلا اهتمواقمو ئنيدلا اهبصعتب ةروبشملا ماعلا يارلا ةديرج بحاص رودملا هط ريظن: .

 نييحيسملاو ةيحيسملا ىلع مئادلا نعطلاو نيركفملا زابك و نيحلصملا ةضهانمو ةيحالصالا
 اهب هللا لزنا ام بيذاك او فيجارا قالتخاو نيملسملا نيبو مهني فالخلا ةقش عيسوتو
 ةفيلخو معنلا يلو .ودغيس نمم ماعنالا اذه ام ىلعف ةيبهذ ةعاسب هيلع معنيو ناطلس نم

 هاوسل اعيجشت ما هلواطتو هقيرفت ىلع هل ة الكا جير رفد لتسليم فل كولا

 | معني نينوتفلاو نيسووتملا مركي ةنطاسلا دبع يلو ناك .اذاف هلاونم ىلع ص
 ةماعلا نم هريغ نم رظتني اذامف نيدسفملاو نلبصغو او

 سصقرلا ىلع هيف نايبصلا ملت ال ايزأبض للطلاب ثرنملا توق اك اذا

 نيملسملا ةمايق تماق ة ةلخيسل ”ةكيوح عم كارتالا ةلؤد تفاتخااذا هنأ وه ىكنالاو ىلا

 مهريظن «نوينامثع» مه لب ةيداعملا ةلودلا كلت نع فاجا مهو مهنأريج نييحيسملا ىلع 0
2 00 9 

 نيد يف د 11 6 لوابلاو نيلطلا» نييتكتشات كرا نا مهتادشا مناور

 لود عماهورحرئاسودوسالا يلام هلا ةزانلال1 6 جانولاو ايلاطياو ايسور عمةلودلا

 ْ اودحتينانمالدب نييحسملا يتطاول اولا لي ديثلا السا هيابملا - ىرن امف ةنحبسم

 2007 حضافلا :ليجلا ره نكلو وشب نتلودب: ديري ةينلا ىدللا دب ىلع ميعم

 ظ ةقالع يهامف ٠ عيرس ضارقناو لجاع بارخب مهرشبف موق ىلع ايلوتس نتن فيلا

٠ 



 7 00 | تياحا ةرجأملا ع 1

 9 1 ةيمالسالا 0 : ةلود براحت ةيحيسم ةلود تماق اذا 0 بيلصلا 0

 يرعب ءالسالاف ٠ ةيحسم تالا يشل ل ل ضنا نسل ا

 ايكرت تمجاح ةيحيسملا ةلودلا ناب نولاخي مهلبج طرفو مهلوقع ةظالغو مهرئايمب
 ملاع يف ىرت اي'ايك رثةءودت مكف كلذك رمالا ناك: ولف ةيلبم ةلوح اينوك هي

 ال يبف منغم رحلو نيفنلا يف عماطمل نويزاحب لودلا ناتوه جقاولا نإ ا ١
 برحو ٠. ابرام ذافنال ةليسوأ هلختتو انايحا_نيدلا ميناب_رتتست_لب,نيشلا لكل

 لب نومعزي امك لالبلاوٍ,ثيلصلا نيب ابرج تسيل ةندمتملا لوبلل نمد 0
 كعضلا# ةوقلا نيب لبجلاو ملعلا نيب ةيجمبلاو ةيندملا نيب ٠ مالظلاو:رونلا نيب بزرح يح

 قلقا يق ا كاقم الو قلك :نيادعلاو ١ دامت عفانلا نيب لهاستلاو بصعتلا نيب

 دمر ىزأا ويجإلا  لاليلا انناواكأ ,هتاوظلا ور ناسنالا قت رئالج راب ا ةحرلاو

 ةيحمبلاو ةيربربلاو روجلاو ةوسقلاو ملظلاو نينمالابردغلاو بولسملا قحلاو لولطملا مدنا

 توا تواهتلاالا تليين ةايلقدن 24 خيراتلا هل اهدكني هي رمل

 رخف وهو ةئدمنمل رشبلا نييالم ةدجاس هل رخت يذلا بيلصلاب نوددنب نورورغملا

 نافرعلاو ملعلاو رونلا ءانبا مهو هئانبابو ٠ اهحالفو اهدجم ناؤونعو اهتنيزو ةنوكسملا
 ىذا ماما نورغاصتي مهنا م“ ةعفانلا نونفلا رئاشو تافاثنك الاو .تاعارتخالاو

 : سالفال 1 الاب يل اوا اولد :كتعتل .اههوضؤتيم |مةوفطعتسيف ةمزروالا كونلا

 ولو ةنسح يه ليعمسا دالوا ىلع افطعو لوغملا لسنب اتفر ربظت يتلا ةلودلاف زوهتلاو

 ةيتيخمبل دح عضو يف بغزتو باسحلا مهشقانت يتلا ةلودلا اماو بيلصلا عاما

 نيرمالا نيب ققون فيكف « نينمءوملاب كتفلل بيلصلا دي اهتك رح دق» يبف  مهداسفو
 2 تانابتلاو تاضقانتملا كلت نا دحاو تقوبو دحاو مفب كرابنو ' نعلن فيك ما

 ةصاخلا كيسا ليسو كارت كا



 دو © الا تام فب

 ميليطاساو هعانتا ةوقبا هلباقيا اذامن رما"بيلصلا عم ةلباقملا لالبلا لمتحي لبف

 ًايلاخشعو»ابيلعبوتكملالالبلاةلودةنيزخ ءىلاملا مهلامب ما ةبجللا مهشويجو ةميظعلا

 ققاسرلاب ما تافاشتك الاو تاعارتخالاو تاطابنتسالاو نافرعلاو 5 رانم عفرب ما :

 راطقالاو ناذلملا رئاس يف ةيندملا ةيولا ترشنو اراونا نوكلا تاالم يتلا ةيرشبتلا
 :تايلكلاو.سرادملاب ما +: ةفرعملا ىلا لبجلا نمو رونلا ىلا ةملظلا نم نيشحوتملا ت

 نمض مضت يتلا ةيريخلا ءيجالملاب ما ٠ حالفلاو ءاقتزالا عومنيو نونفلاو 0 07

 ايازرلا مهن تلحنو رهدلا مهيلع ىتخا يذلا ءاسعوبلا يوذو ماتيألا نم فولأ اهناردج

 ةعونتملا فيلاتلاب ما ٠ مهتيفاع مهيلا ديعتو:ءافعضلا مالا ففخت يتلا تايفشتسملاب ما

 ةيعمجب ةلباقملارمحالا لالبلاةيعمج ل متحت له ما نفو ملع لك يف ةفلتخملا فيناصتلاو

 هيلعترميذلا مبلالبلركشتفرك ذتةنسحوابلصلا ىلع ل البلل ةَزيمنم لهو رمحالا بيلصلا

 مهلواطت نااوملعيلومابلاهعابتاوبيلصللاونحيلفالاو اردب رصي ملف ماوعالا ت رك

 ىلا ديتنانم رصقا مهدبو ٠ اليلغ مبل يورت الو التف مهينغت ال مهناسل ةقشفشو

 الإ |[ نو لازابر نيعلا ناك انقن .٠ عانوا تافلا ةقرك حب ذحلا
 كاوا مغر ىلع لدعلاو ةيرحلاو ةاواسملاو ءاخالاو نانحلاو ةف'ارلاو ةبحملاو ملعلاو

 .ةمحرلا توبي رئاسو ةيريخلا ءيجالملاو ةيملعلا دهاعملا لك قوف عوفرم وه نيلواطنلا

 ىنغ الونامثع لا ةنطلس ةمصاع يفو لب رارقلا ةيدبالا ةيلعلا ةلودلا دالب يف ىتح ربلاو
 ةرخآالا يف»نال ةافولا دنو لب دوجولا اذه يف اوماد ام سيلصلا عابتاو بيلصلانعمبل

 ظ . (ةيالا) ميرم نب ىسيع نايدلا

 ةندمتم ةلوهلالتحا لضفب ابصعت ايروس يماسم نم لقا رصم يماسم نظن انك دقو
 اذه انعينن اباشاب لماك ىفطصم انءاج نكلو نيندمتملا بناجالاب مهطالتخاو مهدالي
 لقنملنا بعضي ةّريرغ ةيحيسملا ةمالل ةيمالسالا ةمالا ضغب ناب انداقتعا تيثو نلفلا



 0" ا مك ةرجاهملا هنن تل 0
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 ع رهو ا ةقراشلا نتعلا» هاج راك ل لا انف + اهي نفك

 , هموق لمش برطلا كلذو ةيحيسملا ايسوز ىلع ةينثولا نابايلا ةرصنل برط دقو نابايلا
 مكحلا:ئراقلل قرع و اهفورحب هتارابع باتكلا ةمدقم نم نواقان نحن. اهو .اضيأ

 نسال ديدشلا مب دعبو برحلا نالعا لق مهتماعو ن ةيرصملا ةضاخ ىدبا دقو

 كاردألا 0 0 روعثلا يف ءامترا ىلع, اعطاق البلد .ليملا. اده مهءوااقع ىارو

 اهدب تناك و نيملسملا دالب ىلع تدتعا املاط يملا: امسورلا ودعل اورصتنا 6 +1

 نا كش الو 2 ابنم اهدالب. مها لبو تانك لا ةلود هني ياس يك ل

 ىف نونماضتم مهنا وك ردل ككطبملا ان ا دشددجلا اذه ا رمالسالا روعشلا * ءاهترأ

 نيبنلا :لاطبالا» نهال ةكلتلواد ءاكتع تقلق *ولءةناوخ ازايدلا تسلل
 هانث بيطا تنثال مالشالاو نيملسملا ىلع ايسورلا اهتزاثا ىتلا ورحنا يحض اونهذ

 نود عبسفلا نول نيل فيللا لوقت نقلا ف ودتلا هيطاطا نيذلا نيينابابلا ىلع

 م اخ نق نوري ال نيدلا ةعماجل مبل نورصتني نيذلا ن 00 ايعييط روعشلا اذه

 : :٠ لايمالاو قطارفلا نوكت تنيك كفوولع ظقر ةيارالا |

 نيندمتملا نيروتتملا نم بسحب وهو قئاشلا هضنب اشاب لماك ئفطصم هلاقأم اذه
 "103 11 وو امور ةلود تناك ةذق فر غال ةابسلا نع قرشا اذامفا
 باسل مالسالا ةاَزْغ تك رج اذا نمديف اشاملا لوقي ايك نامثع لا ةلود ةثزحتل'بيلصلا
 ناتع لا ةلوج لطو مئات ليمرتو بلاط هم تاتو كل ا

 ةصتغم كالماو ةبواسم قوقحب اوبلاطو نوليصالا ماق اذاف ةبوصغم ةيحيسم ضارا ىلا
 07 دل ةضاغو» اناا وادع رماح اذز| نع نيبصعتم ةافط اشابلا فرع يف ن

 لب ابخودت نلو« ايسورلا خودت مل معزي ام ىلع هتبيسن نابايلا ةلود ناب « مهتماعز
 تافزور رتسملل انتقر لتسوأ وداكيلا نا ليلدب ترخبلا كاتب ةزماشلا ناك نايا



 + « ةرحامملا تام ا -

 001 ا 1 2 2 2 222222222222222 2 2

 فقويو نابايلاو ايسور نيب رممالا طسوتي نا هوجري هب ةذحتملا تايالوال قباسلا سيئرلا

 1 لس هيلا كابالا ا رااكت اوبل ناانلاب هاجر ترادا فلا هترسلا كك

 قرف يف. روك لملا وداكيملا.باتك ”نشنيس هنا كولتوالا ةلجم يف 500 عاذا

 ا لش الل تافزور وجرب رشم وداكيملا#سؤاو كلل نانايلا:ةمانق :تيفاتف لجتاعلا

 ترطضال ترحد ول اهنال برحلا كلت يف رحدت مل ايسور نا اهيديرمو ايك رتل ريخو
 00 اا يللا قيليلا ةلدبلا ني للك جنك -ةريرسلا ل 00

 هنا اشالا ةداعس اندبعو ,8ب41١1لال ةنس برح ةمارغ نم نيدلا نم اهتملب اهل قاب

 . نأ امك ايعيبط روعشلا اذه نودجي. مهسفنا سورلا لعاو» لوقي هلاب امف دحوم ملسم

 نيماسملا راصتنا لعلا « ةبارغلا نم هيف نوري ال نيدلا ةعماجل مبل نورصتني نيذلا
 فيك .انوملع دقو» هلوق اما* ةينثو نابايلانا ملعن نحنو « نيدلا ةعماجل » نيينابايلل

 .نييجيسملل .مالسالا :ةلماعم نم هركذ مبقت امب دودرمف « لايمالاو قطاوعلا نوكت

 عرضم سيل وا١ تقملاو هركلا ىوس ودعلا نم رظنني اذامو اموصخ مهنوبسحي نيذلا

 ١ يضف فقري ميقولا :يضاتلاو ةةنجمبلا لبلد رصم ىف. ىجبسلا ةيلاغ سرطب موحرملا ٠
 دقف ميث الا هلتاق اما ٠ ينرصت هنا ديحولا بنو جرح الو هل مثا الو ردغلا ةيض

 ةضيرعلا نادرالاو ةريبكلا .هئامعلا ووذ.ءادهشلا عمةأصحا ٠

 0-5 لخب انعوضوم نموه سياف مدقتام 3 د ىلع ميركلا ءيرأقلا انر 8 0

 ةرجاهملا باشا نع مالكلا ةمتت ىلا نالا دعنلو ٠ ثيدحلا قاس اهيلا:انرج ةماك ىه لب
 اننطو ايروُس اهنمو اهدالب يف حالقلاىلع ةيكرتلا 9 ةموكحلا طغض ركذ نا ظ

 . ةحالفب لامتغالا نع هدي تاغ دق ةموكحلاف ٠ لصاحلا ليصحت بآب نم دعب ن0 ,
  نمأاي ال راصف قزرأل اباب هبجو يف تحنق الو ةطساو هل لبست ملف !لالغتساو 0070
 كلك يتاك هناملا جات همزخت ةمركجلا نال اسراشسءاناب تاو هضرإ ةسفلف 031

 ب

0 4 

0 
 سي 7 6 .



 بدم م 2 ه د 0 رداع

 11111111111 يانا و هن الصأح 11

 حالغلا حبصيف ةنخس ةبرض 2 اوطسا ء ءاتاوةسوش نيرطو دلل 0

 ةقيرط اما ٠ هتلئاع عم قّمرلا هب دسي ام هباعتا نم ديفتسي الو ةنرحم ةيدام ةلاحب نيكسملا
 يقرك للاغلا نفعوحو ©« لايعلارتختوتبف ع ناكني ةبارغلا نيفيةيريمألا 00 000
 ١ 0 ا : : 1 0
 راتخملا ولا «اغالا» نم «ةرك دم» هدسو مهغي الو *مبغب ا مطمط مجعا يف رت وأ

 رخافلا بارشلاو هذيذللا لك املا بلطي .عرشي كانهو ةمالسلاب هدصق ناكم ىلا غلببف

 هيدل نس نيلعالا نم و لبولاو : هل رطاخ ةفوشو» هناصحل قاءعلاو رتكولا شارغلاو

 هسرف ليذ ىلا هدشي دقو ةرذق ةماك لكب همتشيو ةواسق لكب هبرضي هناف عفدلل مهارد
 ريخالا سافلا يفي ىلا الو نجسلا يف عدويف ءاضقلا زك رم ىلا هب ينطميو

 قيفلا + )| نويهذي نيدلا « ةلايخلا» كئلوا ينام 0 ءاقملا انعسي الو

 ىحالفو 0 ىحالف ني ناتو : داوفلا ىمدن 5 دو ةيريمالا اوشا ليصحتل

 ريغص كلمن همشأ حالغلا ثنىح هولا تانالولا 0 ب ةيقارلا بوعشلا نم أهريغ

 احر شنموالمتسم شيع
 ابل

 ليواحت 0 نم ةلماعملا قرط ليبست مدعو لكقنلا لئاسو ة هلو لضف ةراحتلاو

 يهز ةركيتلا ممالا ةراحتب 0 ساعت كلذ ريغو فراضملاو ةنقالا ريق ةيلاكأ ش

 0 دعب 0 ين ةعانصلا اما٠ انوروأ ن تادزا 55 دالنلا تاالوصحم ى : رصحتت داكن

 ىضافلا ةليضفو اشاملا ةداعسو 0 ةلودو ناطلسلا ةلالح هنملت يتلا 0 ل 0

 5 انك كلذبو دالنلا حراح مست ةينامثعلا ةيعرلا دارفا لاس يدتفالا تان :

 ٠ تاكنرف ةعبرا وا ةثالث رعسب اسنرف اهعاتبت اهريغو ايروس يف ةاضاحلا الثم.حلابفلاف

 كلل د ال قلاع تؤلم, 5 عزم انعم ةلمج هاف ادلب ا

 لياقلاركذ ىلع انرصتقا امناو هخرش لوطي امم كلذ ريغب اهريغو فوصلاب ارتكنا لعفت



 ل « ةزرجحامملا لباسم ا ظ 975

 4 ٠ . م ا 1 1 - :
 اير ىف سل ةعانصلاو ةعارزلاو ةراحتلا ابصخاؤ نازمعلا ناذ رآ نإ ىلع هل الدبل

 بعشلاف هياَعو ىرخالا نادلبلاو كلامملا رئاس يف هيلع ىهام ىلع اصوصخ ايروسو امومع

 مظعا.ببكتيو افسخ هيف ماسي .نطو نع داعتبالاو ةرجاملا بح دلوي رقفلاو اريقف ىقبب

 هلايغ ىلع دف نما وا هفاعك رهف لاح الو تقتل

 2 11 ةكدعسلا وا 7 رعجلا عرمان و 00 و ا و كلا ا يع لاكي ةنومتلل .تادكيلا ذل
 ىلا لعرا ةلظوت ناوررك ذاق هراسنس :تيزؤج انك' مهب زهق ةيكارتلا ةموكحلا اما الهزل : ا 1 7 ا 1 :
 جلايقلا لحل ىرخا-بنلاود ةدع ةعم ريدي راد ىتم ابالود. عرتخا ةيديودلا ةلكسا

 1 1 د هكر هيلع يست, نامل ةجركسلا» 2 افاكم تقلكف طويخت ارسم

 ٠ « ةرضم 'ءأي ٍشا» عارتخا ىلع لبقتسملا يف اورساجتي الثل « هر غل ةرتعو هل اايثد ان»

 لجرلا اذه ناف* ايروس ف ةروهشم نطوملا يتوريلاو دلوملا يباحلا ايجا ايلا ةلاضل
: 2 

 نم دلكت دقو هنا. ءاقلت .نم' اعفدم قافلو هأيللا ىف: نيسب .زوناف عار ها ىلا قفوت

 هل مت املف فصوي ال ام عارتخالا كلذ ليبس ىف ليوطلا رهسلاو بعاتملاو تافر ءاصملا

 ١ هنرضحب لثم املق؛ رز علا دبع ناطلسال هيدي نا 4 ع عار حاحني ادج رس دار 0

 عرتخملا حفنو ادج هب ناطاسلا رس ةعانصلا قيقدلاو لكشلا بيرغلا روبأنلا كلذ هاراو
 كتللد 7 2 2 7 تعلو: ةريل نيسمخ الاب هل رماو )ع مرافع» نمد ازد ةهذعب

 هربسو هباعتا نع الضف هعارتخا ىلع ململا كلذ فاعضا قفنا دق ناك ظحلا سعاتلا
4 3 

 ةسمخ عارتخالا كلذ ىلع قفنا دقو٠ كلذ ريغو ل لاوقاوب رامشا نم ةليج ةباها

 . ,ةمصاعى لان سرغلا هليدنقب بهذي نا هلرطخف“ ةئس ةرشعت سنعت نع الضف ةريل'فالا

 غلبم .هنم.اوبلط ةينيطنطسقلا ”افرم ىلا لصو املف ٠ ناطلسلا ةلالجل هيدبيو ةنطاسلا
 ٍش يتلا ةياتكلا ةلمج :يف نول تالذ اواعف مننا ليقو كل مح مسر ا وحلا 0

 .امئايلا نلع مقرف, زون هلم نيكستي غشا ىتم اليدنق. حرتخا م. يضصمخلا ننارلا كالا



 ب سي( هن روشلا ةرجاهملا خب نا 0

 21001000101 101 ا ااا ااا ا عع ا ا ااا ااا اا ا ا ا نا ا 01

 هعاجراب هل حمس ةديدعلا ايئاسزلاو ءاجرلاو تاماحرتسالا دعبو ٠ ةينارق ةبا ليدنتلا

 ٠ ةروح يف لزب ملو ةيقرشلا عئاضبلا رجات يزرطلا يرتم نم هعابو توريد ىلا هب داعف

 ندا يف لظن اذاملو ءارولا ىلا ريسن اذال اذه دعب بحعتت الف٠ نالا ىتح هدالوأ

 ناطاسلااميسماظعلا نيطالسلاةقفنيناك ام لبجن هارت نمو ٠ طاطحنالاوزخ اتلا تاكرد

 باحصالو مهريغوابوروا ءامظعل ايادبك ةهفات روما ىلع ةلئاطلا غلابملا نم ديمحلا دبع

 ملويوهواعوج نوروضتي هدالوا باب هبشا اوناكف ٠ ارج ملهو ىربكلا ةيئنجاالا دئارجلا

 هناب مهتا نمب لحب يذلا باقعلاب عمسام هارت نم وا ٠ بدلملا ميقيو مئالولا ءابرغلل
 حابمو نيبنطولا نع اناني عونمم رفحلا نا فيكو ةميدق راثاو تاياداع ىلع رثع

 ةصرف مهدحو مبلو تازايتمالا مهديبف ةقاعلاك دالبلا عفانم نوصتمب نيذلا بناخالل

 اياتك لن المل رومالا هذه رك ذ يف بابسالا اندرا ولو ةيلعلا ةلودلا دالب يف عافتنالا

2 

 سيلو بناجالا ديب ةيروسلا اندالب يف بيذبتلاو ميلعتلا لئاسو مظعم نإ انلق
 ىلا لوعواي اهب هتيوقتو اهبعش طيشنت وا فراعملاو مولعلا رشنب مامتها لقا ةموكجللل

 ةيرحلا يداسم لتقتو راكفالا ىلع طغضت انا لب طقق كلذ سيلف هتداعسو هحاجن.
 هتباقر يفرداونو صصق هلواديعب يجبوتكملاب اندبع سيلف ٠ نافرعلا ةعشا قحمتو دبملا يف

 ةهاكفلا نم بناج ىلَع يهو ةريبك تادلجم المن تاعوبطملا ىلع
 هديرج هتزوح يف دجو نمب لحب باع لقا ناك رونإلا قلستلا ل يفو

 درجم نا لب ةظهابلا ةمارغلا عفدو نجسلا تاملظ يف جزلا عونمم باتك وا ةرحا

 نامز يف ريثكب اهنم نسحا مويلا ةلاحلا تسيلو مهتملاب باقعلا عاقيال ةيفاك كلذب ةمبتلاا

 لداعلا هداقتنال ةنالفلا ةدب ةيربل ررحم نحسب انعمش الطف ا 3 ناطلسلا
0200-0 

: 
1 
7 



 هك ةيروسلا ة رجالا يا 7

 ك0[ اا ااا ا ااا اا ااا 2060 ا نحنا نحن ذأ 1#11 11 ذليل

 كلذ ريغو دالملا لوخد نم ةرحلادلا ةارجلا عنو الفلا ب باتكلا ض1

 ن8 ماو ىزاستلا تومب داللا قو يسايسلاو ينيدلا طغضلا نا مدقت انما مشق

 ماكحلا ةهازن نسر ليكي مطولا, اقبالا ورا نانا لرموز

 11 8ك دعوا فاعلا لمواد علال قست“ قزتحلا نو زاوخلا وسو
 : : الا يعادلاو ة رجاهملا ىلع لماحلا

 ,نع ةقيض اهئاف ةرجابملا ىلع ةلماحلا باسالا مها نم دعت دالنلا ةعيبط نا امئرلو

 نمنيروسلا نا كلذ ىلع انلدب ٠ اليس هيلا اودحو أم عسوتلا ا اذأق ابلها عماطم

 ةراحتلا ىناع نم لوا مهو راجتالا ليبس يف رافسالا نع اوكفنا ام نييقينيفلا دبع
 ,ةعقب الو اهيف اوَميقي مل روصعلا كلت يف ةفورعم ةنيدم اورداغي ملف اهنيلاسا يف ننفتو
 : م 52 5

 زفاف اهرات فرجو رمالا يضق دقف تعونتو ةرجابملا بابسا تاددعت' امهم
 ” 0 هلا نتاو اوه زامكرللا ىلا الايع اكسبالا نم ةتوكلملا ءاسحا رات ف ايدو ا

 ةركو اتابع ةوهز اروي ترسو ازرع: كلش وكششنرف ناتي ىلا اكل نابايلاو ٠

 ا لجرفسلاب همشا» نطو 87 :دوعب نيمضلا خم 5



 را ا ةيروسلا ةرجامملا خيرات 2

 0001111111110 عا

 تيواقلاو سف ا

 مهلاوحاو مهفاصوا  نولوالا نورجاهلا  ةرجابملا ءدب

 .نارمعلا مئاعد مدقا نم يهو < قازترالا اهباسا مدقاو ناسنالاك ةميدق ةرجاهملا

 تقاضو اورثاكت املف ةدحاو ةعقب يف.اوناك و دحاو با نم اولسلست رشملا آل نار0

 هتيعرتت مل ىعرلاو-سرفلل اساستلا'ابلوح اه ىلا ا ورجله ميس

 ل ايجالا يلاوتب هنيع ببسلل مبترجه

 ” د اك دقق نويروسلا اهيف ايعس مهرتكاو ةرحازلا ممالا ردقا نمو

 21 انسوتملا رحنلا ءئطاوش نم اريثك اورمعتسا دقو ةرجابمو لإ 030000

 ذالب ىلا اولحرو ايقيزفا يلامش يف ةنج اطرق مهتارمعتسم ربشاو ٠ نورة

 كلت نيب ندمتلا كلذ لقنل ةطساو ريخ اوناك و رصمو لبابو روشا يف ميدقلا ندمتلا
 مورلادالبىلانوحزني اوناكف يناموزلا مثينانويلاندمتلادبعيف مهن اش كلذناكو ممالا

 .نوبلطي مهناف ندمتلا دع, يف اضيا مهن اش وه اذهو ٠ ةياغلا هذبل ةيردنكسالاو سرفلاو

 ظ .ها )١( هبلط يف لاقتنالا مييلع لبسيو قزرلا

 ظ لالبلا (1)
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 ١ : ناد هك ةرخالل دن دهت 0 + 17/٠

 [25 يي آآ

 ار 5و 5
 ترجاه ةمأآ رخآ مه نيبروسلا نا اميرلف هك ريماللا ةراقلا ىلا ةرجأمملا ةبحل | أاماو

 ومد مم 117 وا 5813353 20000---- :

 ىن 0 ادح رسعت 5 ةيس نيسمح وأ نئعبرا نم دعبأ ل "م هي 8 حأرم نآث ألا : 000-5 هك 1 < - 2 .٠ ِ .٠

 ., ا ْ ٍ 1 1 2 1 : ١ ]آي 0 1 . 9+ 3و
 ١ | ) ]اعمش 9 .الوا همذ نيم الا رايدلا ل رجاه ممم 2 ع0 ١) رمز للا 7 مسه 9 2( 7 ١0

 اولضو نييروسلا نا لاقيو يروس رجاابم:لوا وه نانبل. يف يارشب نم يبتشنلا بيبح
 0: هل غم 6 52 هيعمل 0-0-_ ىلا اودتها نأ: لبق ميلاتالا نم اهبراق امو ليزارملا ىلا

 رخلا هناوخاو روعات ل ناد لحم ءاضعا دحا روعأت يدنا طيموض ا ىور دذتو 8 00-- تل ع 5 -

 00 اا سل ع د طربك تاو لطب وقنا ف هيلا
 2 انهي

 أ - أ ا - 2 ١ ف 1 لأ ءا 5 انا 0" ْ
 3 رس تق «(ف #2 د 3 2 0 8 امقل ل 7 رمسعلا ل اهبل يا 2 ا 1 ا لح 5 *- ب ٠ 3 ١ 5 مل علا نأ 1 © ١١<

 22 |١ ك 4 لل ١ بلا 2-2 11 0 ١
 :مسملا طصاملا مس الد عئد هل رسلا ساث ةيلاع راعسأد علاقتأ

 . امي ا دك اهي

 دال ىف لونرفمل 2 | فأسو مهاردن 1

 نوملس وعدملا ىلا افرعت كانهو نطسوب ىلا ارضح مثنموايفلداليفىلاابنمو زيلكنالا
 . ا 1 .٠ و لا ا 07

 أمو 9 اناا لاغمجحت الاحو نإربعف امينأب هقايش اني بسل أنهو ير ,حلالا | ليوطأت انود

 ا ١ - 7 أ . 1 ا 0-2 ءدأ د "1 |[ 0-22 هي
 ةرواحملا ىرعلالذ 7 رص اص دوعتلا نم هبمذ نزامحت اعرف ىلا اعجر ىمح امنع

 . . ْز 3 - ١
 3 ءعشلإ - 85 | 000 2 62 0

 لعاشلا : )| ةرجايملا تيدح راضصو يدنلا هبوص لوريم ىبلذ ةرخاأيملا قوس قيورس

 0 ظ عومجلا راكفالا

 ”اروكتم اذلاخ ارك ديل اوهاو اروك ذم اليك ايفل ندا ىرملللا

 لايناد مراك ١ ءابحولاو لضاقالا راحتلا دلاو كب الالش روعاق فسوي ليلجلا خيشلا وها

 نآعمش ف ليسأب و ميهق ةدوع رئا ىلع رجاه دق هنات٠ روعاف طموضو حروجو

 كلريرطب ةطبغ نم ةدابش ىلع لصحو ةييس دق عئاضب هعم بحطصاو امهركذ رام

 0000 و سلو ةديج دسم تاعلا كف كلت ناب سدقلاب نيناللا
 ةرجارلاىلعنيريثك هحاخت رخل ئجنقو ةمينغلاو بسكلابهيلغ تداعو اقتاف اجاور تعاضب
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 عمم وح ع حا ع ا حا حج ع حا حجج
5 1 : 1: . 2 . 9 

 د



4 2 0 86 

 موحرملا دلو نا يالا ا 1 0 ميهاربا 0 ل“ كا 0

 ناطيتسالا دصقدتئئاعب رجاه نملوا وهيلينرعلاب فورعملا شولاق ضوع فسوي روتك دلا
 مهو صاخشا'ةعست نم ةفلءوم ةلئاعلاو* 180/8 ةنس اورجاه دقو ةدحتملا تابالولا ىف

 الا كالا ةييالا ديلا ويعو) لاير فسوس موضرتللا

 توريب يف ماوشلا سرادم ةرادا ىلوت دقو ٠ دادحلا فسوت يروخلا تامحرلا ثلثملا

 يليرع روك دلا ةاربا نمو ٠ ةيلخلدلا ةيسبك ذونرالا بزغلا قوس ةمردم ةرادا من

 لاو تر ع حو بيتو لدحو هنأ رما وال صفو يهاربا مو ةتسلا ايهدالوا ف
 ظ ظ ةفلتخم نونف يف اوغن

 نمرجابي ملف اليلق ناك نيلوالا نيرجاهملا ددع نا يا اجيردت ةرجاجملا تادنبا دقو

 مهأبرق يود نوعحشي اوناك مهلوصو دعب ءالعوهو لياذ رقث ىوس ةدحاولا ةدلبلا

 اجيردت عاستالاب !مترئاد تذخاف ةرجاهلا ىلع مهباحصاو

 اوناكف ةملعتملا ريغ ةئفلا نمو ءارقف اوناك نيلوالا نيرجاملا نم مظعالا داوسلاو

 مهاضاقتيو رفسلا تاقفن مهنع عفدي رخا 3 نورفاني عينا و|اهه رسمت نوم

 مهناطوال مارد 000 نورجاملا أك الف + ةمولعما نيس هنمل جيحاطرأ نعال

 هما ا اردنا رتكلا لا ايري ةوئازحنا ةرعاملا رات نوطتما

 ينود وهو نالف ن "اك اذا احالفو ةورث مقوي قم لوف 1 6 مهدأب ىف و ةورث يود رع

 ظ هله ليكتمل ذل يحابرا ناف 0 رعمو ىنغو ةوف

 رنا لك ناك لل ل1 0 نيرجايلل لو ىلع زوق نلمزتلا ركف نكي لي
 نمزلا نم نكسب ام رصقابو تناك ةلاح ةبا يف مهاردلا نم غلبم عمج ىلا افرصنم
 وا ةعارزلا وا ةيلوصالا ةراحتلاب مامتها يوذ أو 0 ملف اذبلو ٠ نطولا ىلا عوجرلاو

 لبتقم يف باش وهو ابنتم ىلع انرجاه يتلا ةرخاملا يف انقافرا دحا انل لاق كلذ ريغ

 دعب 1 5 1

 ا يي“ ١



 ست ا يور ونابولي  اا تا اب ارا الو ارو جتا اا ا ا نا ا ا ا ا تاب امو رو د اروبي را تا م ب ساس ا اس بر ري ا

7 

0000-7 

 2 فرو تافعلا ل وسلا ةرجاهملا مخير رأت 00



 1 0 1 ااا 4

 اة 333 20000000 ع عع ااا اا تت__-تظتطتتل

 0 وا - الإ رخل دلو ناب ل

 000 1 لولو لور عرب كلو ىلا لوول
 ىلا اودوعيل ةريصق بهذلا دالب يف اهنوفرصيس يتلا ةدملا لعج يف نوركفي. نييروسلا

 ةملك 'تناك هباحصا دحا تيب يف الثم ةوبقلا دحا برش اذا مهتاعمتجم يفو ٠ نطولا
 ١ «كققري» هلوقي اذه هنيحيف هللاءاشنا نطولا ىلا كعوجرب» فيضملل ابمدهي .ىتلا ركشلا

 ظ 4 يديسأب

 ١ رئاسيف اوقرفت لب يصوصخ رطق وا ةنيعم دالب ىلا نييروسلا ةرجارم رصحنت ملو
 | دين داكن الكل: تح اهنرام ىلا نيسشلا قراشم نم رحبلا رئازج يفو رومعملا ءاحنا
 ٠ مينم ةيلاخ ةنيدم 9 ةدلب

 ةموكحلا يشتفمو ةيروسلا يناوملا ةراحب نم ا ينلا قاشلاو مهرفس ةيفيكأ اما
 فصاوعنمواهريغو ايليسرم ةرسامس نمو ةرجاهملا نع سانلا عنمل معدفوت تناك نيذلا

 هيف مالكلا ببسن ال اذبلو دحا َنع هتفرعم برغت الف تاسونايقوالاو روحبلا

 ويوكلا لو رد دع ردك نيردات يفنقا نسوماط ان هاورام انه تو

 هلاك نع نإ جالاو ةحاكذلا و ةثللا نم دفا رابدلا هته للا دير جابم ةيهك ع كد

 لاق نيلوالا نيرجامملا
 سجرجو ةدقعلا انح يقفربو 1884 ةنس رخاوا يف ةدحتملا تايالولا ئلا ترجاه

 يغيغرو ةر اهلا ىلع ينلمج ام اما نوراص رفك نم مواس نيفاو سلبازط نم ليركما
 + يكرتلا ناخدلا هف عيا تنك“ ام ةامج نمو توناح يحاص تنك يدا“ وف ع

 : 0 ةمقوا ع 0 لاقو 00 يننءاج مايا 5-5 7 ينزخم يف اسلاج تنك أهليبش

 ! هلب دمق ٠ تاعنف نيتيقوا يل نز لاف + فصنو شورغ ةعبرا تلقف كدنع ناخد سنج

 : 0-00 ٠ ةريغص ةعطق ىلع اهنيب شتفي عرشو تاريللا نم ةضبق اهنم جرخاو هبيج ىلا .
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 ل( سردات يدنفا سويناط )س

 كال يدا هيلع حولت أل اليثز نا نيك ايت كلهذتناف ناتف# 00١
 اما يل لاق يلاهذنا لجرلا كلذ ىار املف ٠ كاذك دوقنلا نم ارادقم هببج نم جرخي
 دنع امدختتسم, تنك يتويتالا قحسا انا.لاقق ايلسس تحلو نموينوطنا ايتاولا 000

 ٠ ىببنو انهت اهوحنو ىصحلاب قتوقشرت .قوسلا يف تروم املك تنكو ب00

 هتواصرب ىلا ترجاح باجاف ءارثلا وذ نم ترص ىنح كتلاح تلدبت فيكو هل تلقف

 ,.قحسا ا هنولصرب نياو تلقف فصنو ةنسلا زواجتت ال ةدمب ةوزث لع لص 07
 تغرشو» 0 الا لع دسم لملاك ك ريتايف امال

. 

 0 0 ١ ١

 : 2 اللا
 1 0 مر ل

 "اح مجدنا ننيوس "نامل ع ل 7 ١



 دج(: 6 حالا لو ودك فة

 نيروك ذملايتقفر عمت بك روةريلنيناهثو سمخ يبيج يف تعضوتدراام يل متاموكلذلدعتسا

 ىعدب «'يجوبق» ةرخابلا كلت يف ناك و٠ ايليسرم ىلا سلبارط نم ةيسنرفالا ةرخابلا
 نأ 2 ركل نم ةبج ةبا ىلاو ةرجاهملا يف هيار 2 اف تعا ةدع هلكتهوليك ا

 كيلاتملا متنا نوفرصت امك لاير ةباملا نوفرصي كانبف كرويوين ىلا اورجاه انباجاف رفا
 011 ملا هللا قم هليل تاملك فرس يدوم راسم اقتما انلتلمرم ىلا اناصو انف

 000001 مرا ارضا دق الات لاق كرووف ناكاتست# للا دمع

 متمزجل ةعبرالا كئلوا متي ول مكنا ةقيقحلابو مهلاح ءوسو مهيأ ةلر ببسي كنطو
 يتلا دلبلا مسا رك ذن الو مهيايث ةثرو مهتراذقل ارظن منبج يف مهلوبق يب أب ناطيشلا ن

 1 زل ينل اصيل يقويلا لاقو  ضنلا كاسإبجلالاةاعارمةسيزالا كقلوا انقل

 مكعم اهويحطصتو عئاضب .ضعب اورتشت ناو يبوروا يزب يبرعلا مكيز اولدبتست نا

 تازاوج اوعطقت نا مكحصنا ينناو٠ نيلوستم ةئيبب سيلو راجن ةئيبب دالبلا نولخدتف
 تل داليف ىلا رفس تازاوجت انل عاتبا ادكهو كرويوينى لا سيلو ايفلدالابف ىلا مكرتس

 انلصوق 1884 ماع لوالا 3 ربش يف ةدحتم ا ترايال ول[ دصعت اليس يم 00

 انوطعاوةرجابملا ةرادهوفظوم اناَلتف ٠ روك ذملا ربشلا رخاوا يف كرويوين ةنيدم ًافرم ىلا
 انيويج يف اهانعضوو« ةريغصلا ةقرولا» كلت انم لك ذخاف ايفلداليف ىلا رفس.زاوج

 اموي ؟١ ةدم ةرجابملا ةرادا يف ءاننو يرش لك ا زاوجنلتا نول

 00 لل لا نورتو كح لك ةردتملا ةراذإ تناك ورم ماس ماعلا فويبض- 3
 ةرادا نم م اموي تجرخ يننا ثدحو ٠ يرحب انم ىرساب هبشا انكو ٠ يرئاب ةقيدح

 ل ترف ايلا جددت مث ٠ نوئيجبو نوحوري اس ناو ةقيدح تبارف ةرجابمل

 ] اندخاف « 20 يفيانلا» نم ةقدو ي ينلوانف اناخد ىنع 0 هيلا ترش نا

 ظ ع نايا ةسابلا مهتيعور دنع هتقفرو 0 3و 3 00 2 ل



 اا كنك( ةيروسلا ةرجراملا خيرات ١

 عيباسا ةثالث رورم دعبو ٠ هيلع ديزم ال ارورس اورس ناتهلا ىقافرا راو ١ ١
 دحال اهتيراو « ةريغصلا ةقرولا» يبيج نم تجرخا ةرجابملا ةرادا يف انثوكم ىلع

 اهدخاق ٠ م وبلا نحب .ةرحاجملا ةرادا ع لو مل وهو سمدا رتسملا همساو كانه يعظ وكف

 كا 1 ل ا انتسماو اصر جر ا : ويئافرتا

 ءاسم نم ةرشع ةبداحلا ةعاسلا دعب راطقلا اني راسف ٠ ايفلدؤابق فا 2 أمنا

 ةيناثلا ةعاسلاوحندغلا حاص ايفلداليف ىلا انلوصو ناو ل يناثلا 0 ١7

 اناتلاةادجب اسراق درسلاو ضرالا ايطغم ديلحلا ناك و ةطجملا نسا حف 000

 هولا اسيلوب .اولحتت انه نم ليم ةفاسم اوريس ةزاشالا. انل لاقو سدو 0

 ةماقإ لحم فرعي نم لك اهيف بوتكم هنا ذئدعب انملع ةقرو انيلا عفدو ةقاطبلا هذه

 لجرتقلز ىتح تا وطخ عضب 0 مييلع ءابرغل ءالءوه لديلف برعلا( برالا)'

 انرسو ه هانضيناوهنمانمدقتف ثيغتسيو خرصي عرشو ضرالا ىلع طقسف ليركم نب
 08 انيعتلاف هرك 3 راملا نسلوملا اهنع انزيخا يتلا ةفاسملا انزتخا لأ كلا اناا

 انريخت رخآ اسياوب دحنف ليم فصن ةفاسم اضيا ريسن نا اذه 5 لاعف هنعانل لاق يدلا

 انسلجاف يلاطيالجر توناح انب لخدف هانعبتف ينوعبتا نا انل راشا هب انيقتلا ايف -

 َ 0 ىلا انلخ د35 فعمف هعشن نا انما 11 مل ةدم قاجولا برق ينبسلا ت 5

 0 < شرف“ .دربلا تاصرق | 7-0-5 يشالو قاجو الو ثاثالا نم اهيف

 | .ءوسج تدر اكو هر 0 32 اند للك سس ا تا هر

 5 3 دو مواس تسل نحل سين لج ادام يردن ل انو اند بدلا

١ 

 ةارمألا تنظو نيروعذم امهمون نم هتارماو ينايلطلا قافتساف ضو مكي دأصو هليل 1

 ةميرا ةغرافلا ةفرغلا يف عضو هناب ابملعا ابجوز نكلو ةقوسلل ناكدلا اولد اصوصل نا
 وتساب قع م تعرشو اصغ تلوانتف ةرخأتم ةعاس يف هون ءابرغ 0

 5 5 ا
 0 ا ْ 2
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 عا علا او 333 ية ١ك يي ددنكك ةكددتَت

 ا ا لا درا 0 كلذ يف « « كينوئاكلا» 1 كلو

 ا مف اصلا قرشا نأ ىلا انيق ثيِح ءىفادلا نا ع عم اننلقنو
 ادد ادام رح هليلق ادعبا ايف ٠ انتعل ملكتي نم ىلَع نئيتفتلل ةنيدملا ىف لوحتلل

 |0000 لس لن لنا قل ةيارعلاب راسل

 00 010 ]2و تلا رك زك هن انكماف اتعاب انيلكي اصخش انار امتع اتيلع ذوحيتسا

 (يذوبب انآ اقف تنا نم هانل انم مث ٠ انتدلج ءانبا ىلا اندهت وا نكسلل اناكم انل ربدت مل ام

 يلاطيا لجر ةراداب لزن ىلا انبراسف انلعفف ينوعبتاو مكتعتما اوتاه انللاقو ٠ سدقلا نم
 ةدحاولا ةليللا يف دحاولا.ريرسلا لاير عبر رعسب ةرسا ةعبرا اهيف ةفرغ هيف انل رجاتساو

 ملو نيربش ةدم ءاسملاو ربظلا دنع انيدرسو ازبخو حابصلا يف ابيلحو ازبخ لكان انتبو

 اتيارف لزنلا باب نم تجرخ كلذ دعبو ٠ ةدملا كلت لك يف رخا ءيش ىرتشم انكمي

 ايرعما ار اك دلع يم لك هع ىف سرفتا عيتقسلا نوري 3 .رادلا يف نت

 معامل كلذ ماما نم تررمف كانه امعطم نولخدب ةراملا نم نيريثك نا تظحالو

 ف ةدع ذنم اخبط قذا مل تنكو ةيبشلا يب تك رحتف ماعطلا ةحئار تقشنتساو
 نذل نايت بلبل و رمالا يفددرتا ترصو معطملا ىلا لوخدلا سفنلا يل تلوسف

 فيرد لك تا رج هلا نياواطلا ىلا ىلإ كيلو هتاخد !زيغاو موقلا دار

 3 نا ديرت ادام ينل اسو ةدئاملا م ادخ دحا يلا مدقتف اطاطبو محل ةنخبإ ى هو « وتس

 ةنخبلا نم ةن الم ةحفصب يناتاو بهذف ٠ اذه لثم تلقويهاجت سلاجلا ىلا .ترشاف

 اموتيبش لكن عيمجلا تميتلاف ء تونس ةسمخعيمجلا نمث ينم ذخاو ةوبق ناحنقو ازيخو

 |«ديدجلا اذه يفاشنك اي» مهتربخاو يتقفر نا انكار تلوح نك الل
 1 ربخا ام اوعمس اماف « انيدرسو ازيخ». يا مولعملا ءاذغلا ماعط نولوانتي دنا 1

 تلطو ةلواطلا ىلع مُمهتساجاف روك ملا معطملا ىلا نيعرسم يعم اوبهذو مهماعط اوك ر



 07 0 ةيروسلا ةرجأوملا خيرات را

 آنمدو يلاطيالا دنع انلزن ىلا اندعو اذج اورسو اولك اف انا هتك ئدلا نعت نن الكا ممل

 يبنلا ريظن ةليل لك انك و انمعارد.قفنت تداك نا:ىبلا ربشا ةّسمخ ةدم ةلاحلا كلل ىلإ

 انترجحو انتلاحل ةيجشلا يئارملا يبنلا ايمرا عم مظننو « انعومدب انشارف لبن» دواد
 نأ يل رطخف الأس عيس د الحر تيار 'مزاوشلا لحاف اذا تك 0 تاذ يفو

 اهأنرضحتسا يتلا علسلا نمامسق .ةلسلا كلت فتغضصو دغلا ىفو ©"(تررتشاف ةلش 3

 تنظف يريظن ةلسب عيبي ادحا تفداص اق قاس قوما يف تيم ثول ١١

 (راك ”تزتس) عزاشلا زاطق تيارف٠ قاوسألا ىف نوعيس ال دالبلا هله ىف ٠00

 تارا ترسانو تلونق لزنا نا قئاسلا ىلا ا ىلا هاك ١

 ءرثأ تعسف كلذك ناك وياعتاب هتف هر ىلع ةر ليج اهو سا

 اح هتعبق عفر نا دعبو تويبلا دحا نم مدقت دق هتيارف ٠ هنم ةبرقم ىلع ترص ىتح
 ةيأ ةنيرعلا نم تينعف «يادوت 3 ينا يبوت تنوويود» لاقو 3 ةمحاص ةديسلا

 ر«يادوت نت مصيب» ةرامعلا كلت ددرا تساجف هنم ءيش ىرتشم ديرت تناك اذا امل آسب

 كلذ تعف تويبلا ناب لوجا تعرشو انيج اهتظفحح نا ىلا ةييرط ل 00
1 : 

 د 2( اوريل يرال نان ةنالثلا يتقفر تدجوف لزنل | نيل تيعج رو 0 توئس هر ,ثعب راهنلا

 0 ىلبح ينعم كلذ أوعمس | قف تونس ةرشعل تعب يننأ ميت ريخأف «ا ريع تدحو

 لانو يري ١ 2 ا (و حال هدم " ا هع ع لأ تيرحاو هاما
 0 يوم لإ يفاكسانابل انتو 83 دالب اك ريما ولا رفسلاء ا

 هردص 1 لمحبي مدون ترف داضف قوسلا يش هدم ثاحو يناس 0 0 2

 وينولاص» تاناحلا ىدحا لخد نا ىلا هتعشتف ةددعتم 20000 رخعئاضب ةيلع اقبط
0 

0 

 يهد يتعاضب 2 تحف يدوببلا 0 ل كعبشا عبرت تار 0 أف عابف :

 ةزاحلا 0 ن*“ تحرر 3 ىصنو نين ايد 59 تعبف )»ع يرلوج» ةيسأحن تاغوصم,



 ع هر 0 ءكيت ودعت ا

 كك اع ا ع عع 00 3 0 الا م ا م ما ا 1 1 ل ل لاا 00005

 ىلا ىنرخا ىلا ةناح نم 0000 ل

 هلديا اقرو ارالود ىنوطعا املك اوئاكو غيرو تاالابر هينا هب تعب م غلبف ريظلا

 00000 21 قافزا ىلإ تضكرا رت ايوتخم قوولأ نوكي نإ ةيشخ ىئضف رالونب

 اهودعو مهاردلا اولوانت ىتح اوقدصي مل روك ذم يحاجنب مهتربخا املف« لاع» 8

 لكل ءعاتبا نا يلا اوبلطو ربخلا ةحصب اونقبا 0 لا ىلع مهيديا

 دي وأؤ تدفتسا أم مهديفاو عيبملا 1 مهماعأ هوجلا لك تقرصَو 0 ةلس مونم

 ةلوثمالا كلت مهنعلا كتلووامو«ىادوت :حرت مص ىب» مث «نئنروم دوك » مالسلا ةحراطم

 رخآلا رحل لل ءاسم كاع م عيبملل انف رغت حابصلا سا أديح اهوربظتسا ىبح

 ايموي ةثالثلاو نيلابرلا نيب حوارتي يقافرا نم لك عيب ناكف حاجنلا نم فداص امب 6 0 0 00 :
 مدخب مل دعسلاكلذ نكلو مويلا يي تارالود ةعبسلا نغ يعيب صقني ناك امف ايأ ام

 00011 هلل نوت نمرج يف .نسلوبلا هكسما ليركم .سجرج اندحا نآق ”البوط

 يتلا تملا و بعاتملا نع ريبعتلا انكمي الو نحسلا يف هاقلاو « نسيل »عيبملل ةصخر

 كلت فرص دقو نحسلا ىف هنا عوبسا دعب انفرع نا ىلا هرقم ةفرعم ليبس يف اهانيناع

 اح ِس وهو نحسلا نم ايدام اعود توم 3 مو ا لكا نودي ةدللأ

 0ك يللا الا حلبي نإ" عيطتسي-ن .ركي ملف هسلاعز هم اشو 001
5 

 ددعب املا يقو 0 ل انرضح ردسلا ىلع ارداو راص املو٠ ه - هموعلز ١

 | انوقيا و ناءاص و تاواص 1-2 8 حباسم يبن عئاضبلا اما « راحن» مب 06 نطولا دالوا

 ١ مم6 ءاع كرويوبن يف .نييروسا راحتلا عاويحم كو ٠ كلذ لكاش امو

 6 محفلا لعن لغتشي ناك فلا د 5 ميلس مهتامج نمو )) هل 7 رس

 لمع راعي ذدع ىلا م نا



 ؟بم © ةتروسلل ةرحاملا خيرات 1

 ا تاج تاو اودع ول ورواه اواط وأو و ا و ا و ع و ل او و و وطرز حل ص ع ا وع ع و د غ0 و ا ياي ياا

 هفداص يذلا حاجنلا نا ريغ ةريبك تادلحم تاغشل اهضعب وا اباك تنود ول يتلا

 ءامشلاو ءانعلا كلذ مهاسنا مهمظعم

 ديحوأا لحسلا عيبلا 0 ةعاملا ددع 5-5 ناد لقيا رجالا ددع رم : أملد و

 ةريغص ةقودنص 7 عئاضبلا نوعصت اوراصو٠ مهن رحه لوا قى نوب روسملا را عدلا

 نم دازامو ميعلس نوعبس ابلوطو دالتلا ضرع ف اوبرصو ةسق مسا 0
 4 00 : ١ ا : : 0
 اذ الما نوعاتس مهبلاغو مهدالب ىلا امنواسري اونات يرورضلا مهفورصم نع مهاردلا
 راصف ةيراحت نزاخم دو>و 3 ةرورضلا تصف )ع 00 ددع رفو املو٠ أم

 نونطقي ثيح ةفرغ ىف عئاضبلا نوعضب وا « تاراتس» نوحتفي ندملا ا نم مهصعب

 ةياخادلا يف ةعابلل عئاضب نواسريو
 1 ا ا 000 : ا 1

 مهتطلاخم ةيعمد تا موعلا ُهَعْل نولبحي أونا نيدلا ةعاملا رداونو صصن أما

 ريغ٠ ةهاكفلا نم بناج ىلعو ةبارغلا ةياغ يف وهو هحرش لوطي اممف :ناكريمالل

 مونطو ينب ىلعو مييلع اورح ىنح ايف اوفرطتق ةيوحلا يح مث اواسا م نا

 ريع ل يكاو نورح ا عدلا راس ْ رف اوفاطو د داهتحاو كحعب ا لمع لقو

 ةدودعم نونس رمت ملف تابقعلا نم مهليبس ضرتعي وا باعصلا نم مهيرتعي امب نيلامم
 ةحرد نم طحا ةشكلا نا اودجوف نيرثكالا كرادم تقتراو مهبإا) 0000

 هيف اوعيس نا اءودَشا يذدلا «ريرحلا ناك 3 وهو ام راهم ّق أمنع اوأودعت مهمدعت

 حرخلا يلا اك اوجحردتو ةيسيفوشلا تاررطملاو :ةةيلوممالسالا عئاضبل

 7 2-6 9 0 ٠

 0 تكاتك زر ةفكلاو لد 3 لازامو له ريغو ةضاباملاو ةسؤرالا تيار ال

 يي

 ريغو ةعارزلاو لماعملا لاغتشالا ىلا نسج رجاوملا نق ر مج فارصنا معر ىلع ةرروسلا

 كا



 0 ع ف م 0 0 7 5 3 :

 3 2006 نعم ىف نويرؤسلا ردح 4

 ظغظء00000اذذذاذذذذذذذذ زازا مااا ماما محا ااا 531!#31#1#1#1#1#11 0 اا 93-1101110

 ارظن 0 عياش لا ىطوا 0 0 تتبد 3 - وأ ةرّعو 4 0

 هما < لا 1

 ةيقرشلا تالوكا اما ن رم جيم ل أم نما يه نوماحتس اواسرا لق و هرج الا ٍ

 6 ع
 تاك را نم أمهم اذ

 صخر

 3 ا [| 2 0 ا . ل ا كلذ
 7-6 مالا !| كو كهد 'وةسلا ةنامسلا ج انفا كل 0

 ر 0 يي 0 لا 0 ) 00-6

 0 0 01 أده 53 ةعاملا سال 2و ىَلَح اعسو ةقلتخملا مئاضلا

 ا 2 1 ١ ا 8 ا 1 هي -» نو سم 8

 مهحاتتفا لعب اميس تالاماعملا 9 نييض وتاب اوطادخا 2 1 دو نم رص حلا رودلا ىت

 ددع كلانهو كلذ ريغو ايوروأ نم ةيناحلا تادر ملا مهالحتساو انركيكلا عن اضع

 ء5إ+ ٠ 4 | و 40-0 | ١ ه+ءرإ 35 1 ١
 8 : : 3-5 ا 2 هم |[ ' ا 1 أ 8-3 0 ىف

 3 خي ل رب )ع 1 و9 0 م 0 0 7 اتت 0 ةك م 5 . هم طل 6 | *.م فل كت اه +. ه4 امس 5 3 2 آه حل 6 ١ اهسلا ةكس'و .بغأ متع
> 

-_ 

 ةيساحنلا ءامش الآو 0 9 ىف تثأ 2 سلا محو بىحعمسن نم مهنمز" 44 حم | ا ل ا تالا يوم ضخ و

 59 .ميظع ف ٌقلح 7. ع 14 5 3 ميهحح هتبازرعم ل رماعجم غيبن دج ريجت | 7-1 0 هت 8 و ةسيجلا# ةفراق ةنطق 1 6 0 ا 0-0
 . أ و

 أ مهترحه ءدب يف ميلاوحاو ني

 : ٠ 2 5 | 3 .٠ د معإ + 2 1 : 0 3 2 كك



 : : / 1 2 ا ا 1-0 ١ ١ 1 3 7
 00 3 1 د ا 0

 : 5 2 7 27 8 ١

 ب 0 ”ةيروشلا 0 0 1

 115135011511111 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 ب يي يي اي نضيع 201100 ا ا ا 200222003200000 6
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 ن وئاقلا و نيد اسلا لصنلا

 ونس هي يبتلي

 اك ريماب نويروسلا

 يلق هقدر 8 داوج وهو ينادلاو يضاقلا هب هل دبش يرطف .كذ وذ يرودلا

 اوهاخ دا 0 صعب كالا صالخاو هءورفو هما ود بلاغلا يف تانصلا نسح : .

 اهنا عنلا ردع: يروسلاو - ذوثش ةدغاف "اكل ةحاشم الو نس ونكمل

 هلا اجا روض اهب 01 رض جلا كل ميتا اد | فسعلاو روحلل 50 ميضلأ ى 5

 هلمسرع لعبا الو كانهع هارطو كازدا :ض دلصت 1١ ءامش ةمهو مادقأ وذ٠ 3 ع
1 2 

 هيلا رظنا ءاحرالا عوصب هن امص ريبغوؤ ني اهالا نيح يف ةماش : لح اما وهو“ تأابئان

 ءارثلا وةراحتلا يف ميعر وهوأاهر غو اندالا ىف 0 ىلا هيلاو ماعلا فاول دوعب رص (

 يف هدو هذ رخافت هير :يلكنالا ةيكحلا تا 68-0 املع || بصانملا لغشب نادوبسلا ي

 هل رك نيب هنأبو ةيلفعلا ة هه ردقملاو عاملا لوطي املاحر هل كيشنو اهيفظومو ابلامع دا

 5 د مظعا 0 لب ئداو مورك ةروللا نا كاهو يزيلكنالا

 ا يملا ني ةععب 0 يفد كريو ايودوإ يف هبل راو ٠ لوثل اها

 ا "باه شب هان ال هتميزع ءاضم ىوس حالس الو هلقع 9 امل

 نييلأ

 2 يبنجالا مئازع فحت رف راصمالاو نادلبلا را 8 ةراجتلا قاوس

 0 ملل 0



 0 كر مم 3 نوير وكلا د ,ى
- 

 0110و ا م ا عع ع ا ا ا ع ع حا الالام و مح ا اا ا و ا تل مسالا امج 1 حام

 0 ر) يروسلا دض تس يتلا ةميلملا ةجضلا امو ف كو كبح ءامأ همزع روخيو هتوق

 ةراجتلا ةبلح يف هتارامم عيطتسي ال ذا هانا يبنجالا ةصهرو هتوق ليلد الا ةفلتخم 2

 : ةلهاتم 5 فارتغالا: هل رسيت اذا نونفلا وا مولعلا وا ةسايسلا يف الو لمعلا ناديمو

 هبحناو ىك كذا هناب يوسلا هجلو يملع حرص 0 يف ةدتاسالا حيرصت انعمس يكد

 هبارتا ىلع ازربم يملعلا كرتعملا كلذ نم يروسلا جرخ مك و حرصلا كلذ يف ةبدطلا

 .بصق الماحو دابتجالا دب هل هترفض يذلا رفظلا لينكا اسالو هقافرا - انا

 ةيمومعلا سرادملا يريدم تارارق اذوهو ٠ هتنطفو هتيظاومو هدج لضفب قبلا

 0001 زكا لع + لوقلا الع دع ىلع ةدهاش ةسيبلا تانالولا رئاس ىف ةرتنلا

 .قيلتمرملا 00 ياسا هعيش اك 0870 هتقزعو ئروتسلا ترس مُشلا

 ىلع شيعي نم مرك او ىك ذاو هبنا هنا ىلع ةقفتم تادابشلا رت ةيصخش بر امو تايأغل

 يروسلا طاشنب نيبحعملا نم وهو ةرم ناك ريمالاس سق دحا يل لاق ٠ ءاربغلا هجو

 .نيسمخ ىضم دعب أيروس ةدحتملا تايالولا سيئر تيار اذا بحعتا ال ىننا» هداهتجاو

 هيلو )») عيرسلا مدعتلاو طاشنلاو دابتحالا نم هيلع وهام ىلع يروا ءاد اداه

 0001 ب هر هك رف ال امم نب رثع كيم ةمرعلا راد كؤوس يروا

 ةيلاجلا عم اهاباقو اك ريما يف الثم ةيبنجالا يلاوجلا ذخ ٠ دهاش لضفا نايعلاو ةنس
 عيمجلا قاف يروسلا نا كل حضتي نيف مفيرفلا ةرجابم نيب تقولا لباقو ايف ةيروسلا

 "00 نينسلا تارشعب مه هوكردي مل ام ريصق نمزب كرداو

 ام رظناو ةيسايسلاو ةمدالاو ةيراحتل لا مبلاوحا , سرداو نويروس أبيبق ىتلا نتلا قاد

 الآ لح لاحرلا ناك ينل ةمقنلا و 2 خانلا ةحالاو كذلمالاو تازاتيلا ل ل

 00 مهفصوي ميهاربا يدنفا ظفاح رعاشلا نسحا دقو لاقملا اذه قدص
 0ك - 1 د ه- 3 ١ .ٍ د تت 2-7 :

 1 0 ا ا راك ولا محتنم ققأ فرتسفزإل نس ىلا | ١
 . -_ 5 . ٠-2 + 0-0 ا .٠ 5 إ 3



 5/ تل ةيروشلا 0 2 ا

 0 أذنت هك

 اك ع 2 - ىلآ 0-2 اودازا#

 اويدتناو ولا يف ام اطاونم - مجتنم نيحارلل سمشلا ىف لد

 اويث اويثوو ام اذأ عايَج دسأ 2 ةفراضغ 'لاطبا بلوك ضراب

 بولا هدرو يما ءاييمألا دس كت الو ب: هس

 برتغم ربلا يف لمع مبشيجو . لحترم رحبلا يف لما مهوطسا

 بحع. كاسم دوط .لك ىَرَذ فو مين تربص فل للك

 يلد "نع عاملا هجدرت” لذ هفادقأو ةثاك ذي مرهد ةقياز ةفيمسلا# ن0

 فورصلاو نحملا هتباتنا مكو ٠ تانغرلا غولب نع تابقعلا هدصت الو بعاصملا

 كا رعلا ىلع ةوقالب داز لب اري ابل ىسعالو همدع نشا ايف هرج را ىلا 0

 عج ىتحتراسك املا :لقاححل لقتال ةمدعوويظع طاشتيلجمب كقتا امو م 0

 نوبجعيو ةميركلا تافصلا نم هب ام نوربتعيو همام نولجي اهلتحا ةعقب لك يف موقلا
 همادقاو همارحب نوم هناش ْ

 ١ مالا ثتاذيسلا ىدحال ةرضاحم تارق + هنن رشوة ا
 ةباوق ازين ءاجب اممو ةنروسلا ة ارملا نع نسسوشتاسم هلالو نم ناس 01

 لصحت نا لّصفتو تويبلا. ىف ةمدخلا ىب ات ىهف نيفن ةرعو ةمنا تاذ ةيرودلا 0

 ةرعو يروسلا ةقئا ىلع كلدب «٠ توبلا ةمدخب ةرثغ لخالسسس كك ا

 فولأ تبارو دالبلا هذه يف ةيريخلا ءىجالملاو ءارقفلا توب تدبعت اذا كنا هسفن.
 يرو كتيعور مدع نم بحت سشلا تحن ةمآ لك١ نم اهلا كودر »0
 ةيريخلا تاتويبلا نم ةقدصلا بلط وا لوستللا ىلا هسفن هب حمطت فالا ةرشع نيب دحاو
 .نع اما ٠ ةثراك هب تاحوا صضرم همهاد اذا ةيناحملا تايفشتسملا لخدب ةبنم قف لقد
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 يك 38 م 2 نس رت 7/1

 07-5 عا ةددت5تتتتتتتل ةةتيتكتحُحَت ادييحتَت اذمييفَل 2ك يا انوا

 لا ا يف 1 نو فرقا ءاركأو ةفايضلا نس 0 د ءركلا

 هنافص نم تراص ئتح اهب يروسلا رهتشا دقو حرح الو هنع ثدحن ةيريخلا عيراشملاو

 الخ ماصختلاو راجشلا ىلا هنم رثكا ةنيكسلاو مالسلا ىلا عوزن يروسلاو ٠ ةيزيرغلا
 ال نوحسلا ترز اذاو ٠ ىذالا نم عيفرلا هفرش ةنايصو هضايح نع ذوذلل يضم ام

 أردان الا وروشلا نم: اهبك هجم

 ةبرغلا رايد يف حالقلا ىلع هردقتو حاحنلاىلع ةدعاست ةيزم يروسلا يفو

 تاداعلا عابطنا :لبسي قلخلا ندل انركذ ام ىلع هئاك ذو هتايثو هطاشن عم هنا يهو
 مهتغل ملكتو نيبواسنرفلا قالخاب قاخت الثم اسنرف يف ماقا اذا هارتف هسفن يف ةديدجلا

 وأ اك ريما يف ماقا اذاو ٠ مهنم ثحاو هنا كل لتخي ىتخ مهتاذاع دوعتو مهزب انزنو

 تحب ينطو هنا يف هتلماع وا هترشاع اذا كشن .ىتخ ناك قالخاب قلخت اهريغ

 يتلا يهو ةيسنجلا عايض ىلا ةيدءوملا ثعاوبلا نم اضيا يه ةبزملا هذه نا.ريغ

 ودنت نييك ريمالاب جامدنالا عئالط تدب دقو اهنم اك ريما يف نييروسلا ىلع ىشخي

 000011 او ام ىلع سس ةياضلا متو تناك :اذاةلرشاو ميل نيخ كلدوياب 7
 ] ا,حالصأن..

 ءلم طاشنلا نا ريغ بايثلا ثر باطولا غراف اك ريما ىلا يروسلا حزن دقلو

 هلها قرافو هنطو رجه دقو ٠ هغامد يف ةدقتم ءاكذلا ةلعشو هدئار مادقالاو هباهأ

 مهرْثك او ةبرغلا رايد !ءواج ٠ ملظلاو روحلا نم اضلخت وا قزرلا ءارو ايعس هئادخاو .

 ههدحو مهدك لضم للف دعب اوحْضا مهتكلو اهيلها تاذاع الو دالنلا ةغل نوفرعي ال

 يف راقعلا اوعاتباو نزاخملا اءواشناف ةعارزلاو ةراجتلا نيدايم يف دالبلا لها نوقباسي

 مدر 2-5 را كلا يحد 1 كو يح ملو مهترجه رايد

 1 يح 3 مهن روش تسعنو



 هع 3

 ا هدد 5 ةرجاملا ا ا

 وينواينايستو ايلارتسوا زاب خرم نك نطولا رب عجور ال ريت
 دالبو دنبلاو نيصلاو نابايلا يفو اهييونجو ايقيرفا يقرش يفو طيحملا رئازجو دناليز

 اذوذش الا ةديمحلا تافصلا نم انفنصو ام ىلع مهو ابؤروا كلامم نع الصف سرأف

 داه نم هل امف هللا هلضأ نم نال

 ثلا خم ةيخ يطإ هنا يضهر سما هلق تاج ملا

 يروسلا يف فعضلا نطاومف ٠ لالجلاو ةزعلا يذ هدحو : نامكلاوةيصقلا ١

 ةفرعملاو ريقف وهو ةورثلاو فيعض وهو ةوقلا يعدي دقف ةريثك انايحا غرافلا هةواعدا

 كلا ءيش ىلع نوكي ال دقو نيدتلاو اميظع سيل وهو ةمظعلاو لهاج وهو

 ءافعض مهدارفاب ءايوقا نويروسلاف ٠ داحتالا ةليضف هصقنتو٠ام برم هب نسلتي وا

 ملاعلا اواعجو ابس اب ىشخب ةوق اوحض ال داحتالا ةليضف مهيف تدجو ولف٠ مبعومجمب

 نيب ماق مكف ةسائرلاو قوفتلا هتبحم يروسلا بياعم نمو * ةوقلا كلتب رعشي هرساب
 «تدروس ءارمآو كولم لسنا ”ءامسأ ةيكريمأللا ئارجلا تدؤر-مك ف سل 00

 ددالاو مضت اهنردغ ويت دقفءاموسعب نييق ثلا مق اوه يكل كرلل
 نم الدب هلازنا ابلاغ لواحن ءاقترالا ملس يف اجرعم اندحا انيار اذاف نا ل 35 |

 رومالا 006 ١ ئوسلل تاهنق دئاقتلل .نيمملا دحلا تون دكر دا مواديل هكا

 راضلا بنحتتو حلاصلا يقتنن نا نم الدب ةحيبق وا ةحلاص تناك ءاوس تاداعلاو

 - ”امهدحا قفني دقق مبطسب ردق نم رثكا ىلع مهاجرا نودمي رجبملا يف نييروسلا بلاغو

 كلن وللا لك عضو ديرن الو ريتقتلا نم رشو حضاف لبج نع رثك او هلوخدم لك
 ىتح ةقينالا ةمعطالاو ةرخافلا سالملاو ةنزلا يف نطرفا دق 0 تاديسلا ىلع

 ةدارال مهعايصنال موللا نم نولخي ال لاج لازال ذايب السكس نيجلورا ىلع
 ايلا نم تاكا
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  0 7آل نوينوسلا

 -هححا 0ع ا ا حس

 0 ءاسنلاو لاجرلا هتبع و و ينل بع يدوس لك بأق نحب اممو

 هب يذءويق هلامعتسا نسحيبال دلولا ديب 0 ميل 00 ةيرحلا ىنعم مهن نوي

 001117 دارلل كانفلو هز رع ارم كامو دداللدا و هتارما ردا دلاو كليم دف

 رخاب تقصتلاو يعرشلا اهجوز تك رتف طئاحلا ضرع ةماهشلاب تبرضو اهيلجرب ةيجوزلا
 0000 طا رك ىلإ هلملا ا طق انراق رمإلا ايه يف بابسالا اندرا ولو

 ايقيقح اًنصو يروسلا فصنو خيراتلل بتكت نكن مل ولو٠ دحلا اذه دنع فقنف

 اهرك ذ نم اريخ اهلافغا ناك اروما انلقغ الهترجه رابديف وه امك
 1 لا طاير كفل مبعار رسأ رحمملا 32 نويروسلا ابقلا ىتلا ةحيبغلا دئاوعلا ن

 ديدشلا انقرك عمو“ انايحا ةبجوم بابسا ريغل قالطلا 0 ىلأ ”مهناتتتلا 0

 'لا الل ب تاومإ نأ .ناكمالا اتكيفز ال نيكماعع وسو كاملا ىلع ةرردل

 يكللد رع ئزعين اننا ىلع٠ ةيرحلا ءامس تحت نشعب .٠  نهدودح نيدعت لق

 ا 0 يلع فرم زدلاو لصنلا يف موف نع تاملاب ءاين انيادجوب ل6
 املا ةوطاللا و ردأو تدالاو. لضصفلا لاحر دنع نأ اك . » قوفجلا جرم نلاعو

 ار ل 0 اهالاو لئاسلا الكاجو: هم ديسلاو ةرثك ةئسح ةريسو اغا لل 7

 بلر

 ةرشاعمو عيبلل لوجتلاب ةارمال حامسلا ةروك ذملا رومالا 1 تعالت ووك

 < الانيودأ رش أمجينت 24 اوما" روع ايف يف عبطشتف مهترشأعم حصت 0

 نويبع ىذعوت امك. اندغوي دق-ايل ةمانلا ةيرجلا قالطاف.باححلا ءازو تناك ةيري)

 عطاسلا رونلا ىلا ةسمادلا ةملظلا نم لقتني نم

 ' رح ل لقي عرامل كلذلو ةرتان ىف الابعل قيروملا نم ةيددلا فطاوتللرا

 هلامعا لك 1 موأعم دن نانألا فاها درب نيدلا ناءاسعلا 0



 3 1+ ل1 ةرجاملا خيرأت »-
 200000100000 ااا ااا ااا ااا ننام اا ااا ااا ااا اا ع ا اا اس هدهد

 00 الو «مالظلا يف» نوي 4 نأ نو.غرب ١» مهضعب هلو « زوتلا قاد هنافرصتو

 نوف ريل نأ فى اع مه ايناسمنو ممل لامال نانعلا قالطا اودارا مه |دأ عزاو وأ عدار دوحو

 عأو 317 4 3 -. 5 ل هرجمانو
 كلذ كيس 8 مهدادجاو مهاب سوغعد ىلع ندرويع نيدلاب نيمصسعم نولازي يأ

 0 مهرحد رايد يف اهوداش يتلا سانكلا

 راصتخالاب | امح أَنَع أادفص انيرض رجامملا ةئروجللا 3 باعم صعب كلانه تبعد

 تم ةنآ لكف قميفلاو:نضتتلا قادر خيروشلا سل كلو لع ا
 .٠ 6 . 1 ا .- 1 هه ©<| هه, | 7 0 8

 فاللتخات : ىرخالا 0 امغ ةدحاولا ةمالا يف فلتخن ضاعنو تناعم اهل" سشفلا

 دودحملا ناسنالا تاصوصخ نم سمل ٠ لامكلاو هريغ نع بعش 0

 ةمااعم دعت 0 انك هأياحس يدر يدلا اذ نم

 6 ةلختللا تابالولا يف نير وسلا 22

 اوناك 00 !. سالاكنآو 0 تا أ ةرجألا و ا قباسلا لصفلا يف انركذ

 مهجن ىلع 000 ,و نطول ختملا مهاحصاو مهود بالعألا وعلا

 نيرجابملا ددع رثك  مايالا يذامت 5 اني 58 ةطساو نونوكيو مبنم نوحبريق
 ب نيرخامملل نا ريغ * ةنسلا يف”فالا ةتن ىلا ةسمخ غلباةنا ىح |
 0 رم مدعلا نم اودجواف نيرمعم نيدبتم اًرناك كتلوا نال رح انك

5-5 

 | مرع نم نوبت ميياعتا نم نوغفتني ”نورشالا افلح ةييطع تا :
 ١ ه طبخ هلوضو دنع ”هثال ءانغ تفداصت وأ ةمثنم دنكش اردعوم رجال اذني اقاريه  2
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 0 4 هل رف

 3 مهوردعي مهنا ر . فا طراض دوحو مدعل 0 تايالولا يف نييروسلا ددع ءانخل

 لو ودك الاج يف 0 دالنلا ءاحنا م يف نتعروبم سمن ا ينثانبأ

 المع هل اودحب ىبح ةليوط مايا رمد 2 هتداب دالواو هنادخاو



 ته ل 7 نويروسلا 0 م

 مهنم ةّئملب نيسمخ وحنو مهنم ةيلاخ ةدلب وأ ةنيدم ىرت داكن ال كنا ىتح اهداهوو

 0 ةيذ ريمالا ةيسنحلاب نوسنحتم

 8 مهتراحت 6

 7 ع انوش مهس وعن 2 مل دالنلا هذه مهمادقا اك 1 رم روما ف 8

 57 اهدامعو اتدحب وس مناف ورغ الو : ايلا اللا مهراظنا قف رصِنت وأ ةراحتلا 28

 لضفب راهدزالاو ومنلاب تدخاو ةريغص مهتراحت ت ادتبا دقو ٠ اقباس انبا ام ى اع مدعلا

 1 ليسا
 ا رمالل كما مل مهنا روع 1 0 اءو 0 تغاب ىنح 3 و ميودرخ

 0 درك امب مامتهالا 0 و ةراحتلا يف «رادستإلا عفد يف راذنلا نغ اوأهذو

 00 راحتلا ةيفس ةوسأ ةئيعم تاقواو ةيورضم لاحا ف ميلستلاودخالاو صضمعلأو

 اواخدو ةرادح ريغ نع ةراحتلا ىلع مصعب مدقأ لقو ٠ 4 ضراوعب مهن راحت تكتف

 ىلعو مهسفنا ىلع اونجو . ةرساخ مت راحت تناكف هيأب ربع نم يراحتلا ناديملا

 ظ مهريغ
 ا 7 3 : م : ا

 .ةيمهو ا ةراحت تدغف («( قارواللا مصح)» نم نويروسلا راحتلا رس | لوو

 مهنمو٠ مهريغب اورضاو اوررضتق ٠ مهسالفا اوربشا عفدلاتقوناحاملف ٠ايئاوه مبلامسارو

 ع هن رحه رايد رداغو هعمج ىلع ردق م عمجت ايمصلا ردحتم ةمدلا عسأو نا

 سلتا نم مينمو .*.مطو. قم ءىيسلا مس الاف لذانمل ةراتجلا اليس لي

 اول 56 هل - 0 اح هنا ير لا ' ةمرحللا ا لارمألا ١

 ا 005 ليصحت عدو 5 عقد 8 7

 اوعاتبا اذاف ٠ مبسنج ينب عم مهتلماعم ءوسوبناجالل مهتاماعم نسحب نويروسلا زاتميو
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 ا/١4 ا 0 ةجالا ج عر 0

 اعلا ع لج ل ع 5 ا ل للا

 يف اولطام مهينطو نم اورتشا اذاو قاقحتسالا ندل بلاغلا يف هل اوعذَد يبنجالا نم

 « تيرصتلا تغ» الا عفدبال نم مهنمو اليبس كلذ ىلا 0 ف 0 عفدلا

 ماظتتالا مدعو لاغثشالا 9 نم كلذ يفام ىفخي الو « قيفوتلا بغ» وا

 حرم لل زارضالل اوهبتنا نيريثك نا ريغ“ حبرلا نكت ةططرط ىلع لامس 0

 نيَحيارلا نم"اوتاكف ةينوناعلا ةراحسللا قرط

 نالا اماو طقف نييدوسلا ى اج ةلظاعملا ناصتقا ةيروسلا ةراتلا ط0

 نا نال رك ا نيتك ريمالا حن نييروسلا لاخم تقاضو ةطاسلا ل0

 معئاض 5 ةلمجلاب راجتو فراصم باحصا مهنمف ابرقت عون لك نم ىصحت
 عئاضب نوعنطصيو نوردصي نم مهنمو ةعساو كالمأ باحصا مهنمو اهريغو ابوروا نم

 نونفلاو ةفاحصلاو ةلديصلاو ةاماحملاو بطلاك ةفلتخم افرح نوفرتحي نم مهنمو ةددعتم

 ةورث يود' أوحتفاف ةعاززلاب اًولغتشا "نم بنمو الضم هآرتس اك اللد سدر

 : 5 ذت

 ةراقت رك رم كش الب يبف ملاعلا ةراحت زك رم رة

 يف ةفاك نييروسلا ةراجت هيلع رودت يذلا روحملا مه كرويوين راجنو اضيا نييروسلا

 ةقلتخلا هعئاضي قاوسم يف كرويوين رجات ىلع دمتعي ةيلخادلا رجاتف ٠ اك ريما ءاحنا راس

 ةديدع ةيراجت تالحم كروبوين يفو ٠ نييك ريمالا نمو هنطو دالوا نم ابعيسب اذهو

 كار رخل تالحبتاو انوبكلا عانطصا مهرجاتم صخاو ترك ذ يتلا'عاينال ١ ٠
 ةدع مبلو ةيقرشلا ةنامسلا ديروتو ٠ ةامجلاب ةياحملا عئاضبلا عيبمو ةيقرشلاو ةيبوروالا

 |0001 ضريغو ةلحادلا راجتل نكي ىلا تالحملا ام'١ كلذ ريغو 1
 .ةقئاواحصا نم لكو-باتكلا اذه تاحفص ىلع ةرهاظ اهتانالعا ىرتف كرويوين يف

 يلا رج راكي ريخو ةماقتساو باق قاس 0 ١



 0 39 ريما يي نويروسلا. 1 را 07

 عدلا كة تت ووو 3 يي 20000000010 2ظه201010110111101010000000 ماا

 - 0-2 0 0 ةيادلارف ل 00

 يقرل رسب ةلماعملا يف 0 مهتطلاخمو ةقلتخملا عئاضملا فانصاب ةءولمملا ةليمجلا

 يف نيينطولا تاالحتم ربشا روف نأ فتم و ٠ مهحالفو مهمدعتو هنطو 7

 0000[ يلم اسأل انثا اراتراو اكل اوبل اهياحصا نأ ول ةلخأتلا
 00 ا لا كالو ف وير ودلا راس ناك ةلمحلا لغو 4
 بيذبتلاىلاجاتحت تلازام يهو ٠ ةيراجت دعاوق ىلع هيف تشمت يذلا ريصقلا تقولا

 نم ىوسلا ةارابم ىلا نييروسلا ةراجت تقترا اذاف كلذ ةليفك مايالاو مالو
 اميظع كلذ سيلو ةميظعلا دالنلا هذه يف رك ذب ناش يروسلل 3 قىرخألا نوعشلا

 0 مهدابتجا و مهتيمحو انينطأوم ىلع

 م ميك الما )

 اجاعلابيرقلا يف نطولا ىلا ةدوعلا ركف هغامد ةبرت نم يروسلا علق امدنع

 ةعيفحلاب وه لوالا ناو ذيدجلا هنطو عم ةلباقملا لمتحي ال ميدقلا هطو نا كردأ لوا

 عرش ديجم رايدلا هذه يف هدالوا لمقتسمو هلبقتسم نا ىارؤ انطو سيلو نطو هبش

 نسالَسب ردقت 'نييروسلا كالما تراص ىتح عرازمو توبي نم 15 الما يرتشت
 يف انراجت بلاغو٠ تاراقعلاو كالمالاب ةزاجتلا ىلآ عطقنا نم مهنمو٠ تارالودلا

 يود نم ددع كروبوين 50 مهب ةصاخ توي يف نونكب ل ةيلخادلاو كروبوين

 ىلا لايق تازالوبلا فولا تائب لب تارثعع مبك الما ره يرينلا كرام

 احأ خ مهنم دخاتو رالود فلا ةنامتس مهن ؟ الما ا ردقت نيذلا كو 0 ْ

 راحت هناوخاو هداعس يدنفا ميهارباو فولعم ناعنك يدنفا ما غلبملا اذه ة ةمسنا ىلع

 هرك ذ رم دقو يدنفا سوبناط هيخاو روبشملا داجسل || رجأت 5 يدنفا ةّمعنو ةنامسلا

 عرطسلا بحاص عيهارم يدنفا 5 : را يراكع يدنا نيج رجس 0



 1 +« ةيدوسلا ةرجاهملا خيرات »ل

 نيروبشمةنامسراحت هدالواوكراميدنفا انحوفورعملا رجاتلاةديسيدنفا ليلخو ةعساولا

 مهدادعت ماعلا انني ال قمم ني ريك مهر ١

 ب( مهتشيعم لاوحا

 نييروسلا ىرتف ٠ فارساو خدي وذ بلاغلاه وبف ٠ ةيحس يروسلا ىف مركلا

 مهو ٠ رخافلا ثاثالاو ةنيمثلا شايرلاب ةشورفم ةمخف توبي ىف نونطتي رحبملا يف

 ةعتم خرع نوعفشو تاوعدلا نولدانو بد ل1 قره تا 1 3 نولك اد

 الق رتقتلاب نوشيعي اوناك امئاو شيعلا نم هيتس مهارت دومتسم تيدا 000

 اني ديك اوشيعبل مرعم ميساكملامتخلاو نطولا ىلا ةدوحلاب كويل اذ 0

 انحرش ام ىلع ميدقلا نطولا يف ىنكسلا مهتعاطتسا مدع مهل ادب امل نكلو مالسو

 ةيلصالا مهناطوا يف هفرصب نوملحي اوناك ام ديدجلا مهنطو يف اوقفناو مهيديا أوطسي
 اوقاف دق نييروسلا نيبو رخال هنع ثدحف تاديسلا ايس نيالا هش 0

 ةفارطالا ىلإ نسعادسلا ارواح ميضنب نا نسبا لايك ان ني

 يللا ةقيملاو تاداثلا"ةبحل اما. ةيلذاعلا يروص كلن كويس دقو
 هلم ان ”تيدروسلاو قيبك نيمآلا تاداع نم ىتساموم هبنمف ةيلكلا» 000 مينمف
 اكريما يف مهتماقا مهدقت' ملف ءيش لك يف ميدقلا ىلع ظفاح نم مهنفو لضفألا

 وأ سرعب نولفتحي اوناك و اهتطقي ىتلا عراوشلا ضعند ترم آذا لاختل كنا ىتخاتلا

 و ل ا كتئلوا نم رشو ايزوس يف كنا متم وا ةيذا
 5 يمال تاداعلا نم حيبقلا ىوس اوملعت امو ةير ل 6 -5- 3 7 1

 ىلإ هيدالا يلب ارك ظ :

 0 ين شلل 0 ابلاغ تئادتبا نييروسلا ةرجابم نا نركذ ش

 5 عاش .ميظنتلا ضعب ابل ةئيه مبل تراصو رمالا نيرجابملل بتتسأ ةدودع ْ



 ا ربمأ َى بودوجلا » ات 7#

 2-0 رخاز رحب هشا 0 1 5 حنالا 0

 .نيتقبطلا لاجر ةرجاهملا 7 بغرف لاغشالا فوفوو لاحلا رسع نع الصف لقالفلاو

 ملاعلا يف نيبروسلا نم بدالاو ملعلا لاجر راص ريصق نمز دعبو ايلعلاو ئطسولا

 ا 0 يف كالا ةضيئا نانشو ءا قالا ةلمح قرفتو تارشعلاب نودعي ديدحلا

 .بطلاك ةنلتخملا نونفلاو مولعلا يقلتل ىربكلا تايلكلا. لخاد نم مهنُف .تانالولا

 000 اا ل دقو كلذ نيو ىقيسوملاو نوصتلاو ةلديصلاو ةسنتلاب

 ميل ناكف ةراحتلل غرفت مهنم ددعو ٠ مهطاشنو مهئاك ذب نيبحعملا ناك ريمالا ىدل

 مييدل عمتجاف يبدالا مهلامسار ىلا اهوفاضا يتلا ةيداملا حابرالا نم.رفاولا ظحلا

 .ملعلا نيب ؛ اوعمج مهنا يا ا ب 65 لاملا ةوقو ملعلا ةوق ناتوق

 ةديفم فيناصتو ةيقار ةفاحص نم 2 ملاع 2 5 كب راثأ ءاندالا عال وبلو لاخاو

 ةيروسلا ةضبنلا يف لضفلا رثكا عجرم مهيلاو رومعملا يف اهادص نري ةسيفن تالاقمو

 روتسدلا قوطنمب لمعلاو ةموضبملا قوقحلاب كارتالا ةموكح ةبلاطمل ةضهانلا ةريخالا

 يا 0 مهراثاو ءابدالا ءالءوه ضعب رك ذ ىلع ين انسو

 أ مالحمو مهدئارج ل ظ

 اهواكفاو ايتالخا ةاكشمو ةندمتلا مالا بادا ة ارم قي ةفاحبفلا نإ يق: ةجاشم ال
 نويروسلاف ٠ اهيف ىتلا ةفاحصلا عونب ةما ةيا ءاقترا 0 كلنا ل راهب

 000 كف ةديبلا «ةتبالحلا و: اهريغو ةيسايبلا_ىكصلا  اؤءاشنإ عيترجك رايد ى
 يي

هو مهلامعا حاددق مهمدقت ىلع دعاسم
هنوءوش ةيقرن و مهفراعتل ةطساو ريخ ي

 ا ,دالا م

 الرادم تقرو البق هنوابجب | ك1 ا فرلألا يلع باخ ةيييدك نانو
 0 ادا را ةيرالارومالاو كللايللو ناذللا لازحا نع نوفرش امر اق ةماعلا

 ا” 0 ةلصلا يو + تافاعتك الاب تاعارتخالا نم .ةعيضانلا نار تمل وقل



 0-0 ظ ل « ةيروسلا ال 0 0

 وح عوج 5 الا 20 لالا 223235000800600 ا
 دفا

 ف 1 6-50 0 لقنتو كئاوال ٠ 9 رابخا رشنت يتلا نيفلختملاو

 هتريصب ىمعاو هينيع ىلع هللا نمط نم لك الا ةرحلا ةبيزنلا ةفاحصلا لّضف ركب

 جالصالل ل احم اهيف دجوي 0 انلاوحا رثاسو انتراحت ريظن و انتقاحص نا ريغ

 ند يتلا ةنزجملا رومالا رك ذ ىشاست انكت خيراتلل بتكد نك يا

 ول يتلا تاقفنلا نم مهثديك و ميلاغشاو مهلاوحاب ترضا دقو 154 ماع نييروسلا

 0-9 0 تفبا تناك ديقم رخا حورشم يلوا نع د 0 يف لل

 00 ل مالا داش صرف رئت رطضالاو تافالتخالا كلَتو ادلاخ

 ءباحصا ضعب ىلع كلذ يف موللا مظعمو هاوفالا يف ةغضم يروسبلا مسالا تلعجو

 لتالقلاو, تاموصخلا .كلت ةوذج دقوا نم لوا مه-مينال مالفالا 00
 نع ةجراخلا ةيصخألا نءاطملاو ةفينعلا تارظانملا نم ةيلاحلا ُي اربط يسال ١ ٠0

 هعرب امو بصعتلاب جوملا تازابعلاو ةيدسلا كظافلالل يوم هس 0 ا

 دحاولا نطولا دالوا نيب ءاضغلا دلويو داقحالا حيمو نئاغضلا ريش امم هارحم

 ا ا اكتلاو ما اضنلا ىلا ةجاحلا دشاب مه نيذلا

 ججحلا ىوقا نمو هن المز قتاع 5 ةعبتلا ياي هانيارل تاماسقنالا كلت يببسم

 تاو ولو ٠ نيمجبتمال نيعئادم اوبتك امنا مهنا مهن ةمهتلا ءوشلاب نو 00

 ١ هيدالا ءوس نم 9 مغ نيدرخاالا فلعل ةراد . ع احراخ ه تيغلا ال موعافد
 لل

 ةفح هتارامع لالخ يف ىرت دقو مهتلزنم يف هسفن : هن لانا نع عقرب لك 2000 0

 ل :ءتلا لَو لثم اهملع نحؤيس ةيناناو اعر ا

 ةنل وأ 0 اقوقحم رخآالاو م ايه جلا 3 تاع مصاخت ادا هكأ ْى لاو ايل

 ِ 5 - .٠ .| 3 #7 . .٠ 8 : : 5 1 0 ْ ا كا ل |
 ئرخالاو ةمحابم ع دئارحلا ا صعب َُك ص ف الو : تالا ولا حاتحن 0

 . 0 . 5 6 3 1 .. , 5 ِ 5 .٠ 2 ١

 لح عفادملا قرد ١ ءاعلا قارلا نأ ربع 4 ةلاحم الل مجعمملا ىلع عفاو موللاو ةوقادم



 0 بم يش نويروسلا . 8

 كك0كك ااا ااا ااا ل ا عا 0 لاح دذلل 0 0*0

 0 ا 0 ادا هن رسل

 انولهاحت وا ةفاحصلا بادا نوابحب قدخلا الأ نعاطملا كلت رسمت 0 الف ٠ ةنوصع

 مممالقال ا امارطضا مهن دح ريعس كيزي مييلع حراحلا درلاف اهتمرحب نيلابم ري

 هئمارك ظفحبف توكسلاب ةئيذبلا نعاطملا لباقي نم لقاعلاف ءاجبلاو حدقلا لاجم

 اقم لثمب هتمجا اذا اماو هلّقعت و هريص نوحدتمب ءالقعلا ناكش الو عازتلا نارين دمخدو

 تاللداخملا 2 الا باوحلا عوسب الو الل ءاطتو ةلشو ةلدح تأدزب هناؤ هليكب هل كو

 ماه رما تابثا وا ةقيقح ريرقتل كلذو ةيصخش ةنص لك نع ةيراعلا ةييدالاو ةيماعلا

 ملثو ضارعالا شنو تايصخشال ضرعتلا نم تماس ول رحملا دئارجف ٠ ديفم

 راطقا يف ةيبرعلا ةقاحضصلا 5 رخافت 304 مهقوهح نب خعبلا سصبو نيرخآلا تنص

 ةيفار نوكت 3 ىلع ا رادتقاو ةوف اهديزب هد شيعت يدلا طرحملا ناو اعدم 26

 اذه لوقنو طاست واط طغص وأ ةياثر نم .سيل بلوأرل ودم 38 قحلاب حرصت 2

 8-0 نود رضا و 5 وأ ك.ةيعم هدب رح كدصقت الف ميمعتلا ليبس ىلع

 ال 1 أ تك رك ارح يبف ةدحتملا تايالولا يف ةيبرعلا دئارجلا ةروك اب أم

 تراوك مث ةيعوبسأ أهببع ءلر 2 ياك 1 ىايبرع بيحل 9285 دلأ موحرأل

 ةدحتملا تانآل ا 2 هيد )| هيل رعلا دنا رح كا امم تسشو ١ ة.حتحم نالا ىهو ةيموع

 اناس خيرات بسحب كلدو أاهرودص تاقواو ابباحصا ا

 :  . 5 | 1م ٠
 اهرودص ناكم اهرودص تاقوا امحاص مسأ هدب رحلا مسشأ

200 : 5 
 و ع لَز موعل يدهن“

 كروبويت ةيموي ' بايد بيحن برغلا ة ةأرم

 00 ا نازح بصحتى - 0000 را ل 2202 تاو نيحنو كلم لعل ليادلا
 اهيأ 5 ٠ 5 ٠ .٠

 ةاروبوين ةيعوبسأ فصن 20203020 مرك بيسن ري



 ا ةا/ 1 0 ةرحجامملا خير 0

 ل 222222222222222 2222 يبي ظ»-”0011110101010 0ع عع يع حو

 كرويوين 5 ثان قيرر نوطنا ءاقترالا

 كروبوين ةيدوبسا رودب نامياس خيشلا نايبلا

 كرويويت  ةيعوبسأ فصن ميهربا يروخلا بياضو فسوب“ 2 فاعل
 3 1 5 3 | 2 ١

 نطسو» ةيرهش سنو: مياس ةيزيلكنا يروسلا ملاعلا

 بف ةيحلا ةيرعلا كا ١

 رك ةفيفع ةديسلل ديدجلا ملاعلا ةلجمو ٠ ينيواو» ليئاف ديسلل ةماكلا ةلجم

 6 بيستل نونفلا حسو ىحورس تسول 00١

 ةقلتخم تاقواو نك اما يف ةدحتملا تايالولا يف تئشنا يتلا ةيبرع ١ دئارجلا ام

 «:فقواعملا نامعت فسورل اا ٠ يأببرع بيحن موحرملل كَ 0 كا 0 تيحتحاو

 .انناو هفقوا مث سيك رش ميلل ريشملا ©" سومد لبشل حالصالا ٠ روج جروجا لانا
 نيس وك انسم ةبالو نم 2 يف هل زا تنردص انيلص بمسومل ل أاقالا ٠ يوارلا ىلا ةديرح

 نطسوب 0 ةمهاسم 0 امترتشا مل 0 مياس مل نصغ نصغ اهريزحت ىلوتو

 يلح لا ناشلا ةيقمخل“افولا ٠ زانقرق ليئاريص زويتستملل ةرحصصلا 0 ا
 اياوص بيجتو كلاملا دبع ظفاحو مهدا يعفن نامثع اهاشنا نوكلا ٠ هبيذ ديعل ربدل
 )ا ول 1 تر طمأ رس حلا 0 57 0 ب م

 يروخ ميسنل ةديدحلا ايروس ٠ نوطنا حرفل ةعم لور كمل مو 0 دير

 - ةجتسلا صاج د
 800 رازاع ميلس موحربلل ةرهزلا ". يزوخلا سو ءوحرا 0

 6 نوطنا حرذل ةعماجلا ٠ نافطسا هللاريخ فقساروت



 0 ا يف نون بلا لن ,,3”8َآ

 2901011 1 22222 2 22 2 2 2 22 2222222 2222 22 2 2 22 222ج

 ضارغا يف نفطلاو ةيصخش نعاطم ايواجو بنطاوعلا اريثم اًعينَع هعافد ناك اذآ ةئربتلا

 اهنولهاحتي وا ةفاحصلا بادا نواحي نيبذلا آلا نعاطملا كلت رشنب اذبي الف ٠ ةنوصم

 مهمالقال عسويو امارطضا مهتدح ريعس ديزي مهياع حراجلا درلاف اهتمرحب نيلأبم ريغ
 هتمارك ظفحبف توكسلاب ةئيذبلا نعاطملا لباقي نم لقاعلاف ءاجبلاو حدقلا لاجم

 اهم لثمب هتمجا اذا اماو هلقعت و هرص نوحدتمب ءالمعلا نا تخلو عازتلا نأ ريد ذمحد و

 0 انخملا ندا وحلا غوسي الو الو الل ةاطتاو ةتشو ةدح دآدزي هناف هليكب هل تأكو

 ماه رمأ تانثا وا ةقيفح 2 كلذو ةيصخش ةفص 7 نع ةيراعلا ةسدالاو ةيماعلا

 000 ا الإ اتا تناكل توت نسلا نضيع نيرتتلا ب ملكو صضارعالا شنو تايصخشأل صيعتلا ق مه ةرما ول رحم ا دئارحف ٠ كيفقع

 000000 1 ةراركإو رق اضيرت هني نك يذلا طمللا ناوين ةنركسلل

 انه اووي طا ا ع و يامر ند قمل واي قدم انك قحلاب حرصت ةرح ةليشع

 ىرخا 1 ترخاو لتكن دهأ ةنيعم ةددرج دصفن الق ميمعتلا ليبس ىلع

 اهااشنا اكريمأ بكوك ةدنرج يبف ةدحتملا تانالولا يف ةيبرعلا دئارجلا ةروكاي اما :
2 

 تراص مد ةيعومسأ اهدبع ءلر ىف 4-8 1 1 م 4 هين يأيبرع بيحتل روح دلأ موحرأل

 ملا تطالولا 2 ةيحلا ةيبرعلا 8 ىلا 3 م تيسشو ٠ 4 تحصعم ناآلا يع ةيمو#

 اماشنا خيرات بسحب كلذو اهرودص تاقواو 0 ءامصاو

 اهر ١ ودص ناكم اهرودص تاقوا امحاص مسأ ةديرحلا مسا

 و 0 لزركم يع ىدبلا

 كروتوس ةيم ول بأيد بحت برغلا ه أر

 ا ا معو ا تصت ار بح حب سل ليادلا

 ةاروبوين ةيعوبسأ فضن 20205 مرك بيسن رجول



 لة 0 ا ةرجامملا خيرأت 0

 225022022222222 22 2 ظ>2110101000عععععع عع حال

 كروبوين ةيعوبسأ ثلث قيرز نوطنا ءاقترالا

 كرويويت -ةيعوبسأ فصن ميهربأ يروخلا بيليفو فسوب داحت الا
 كر ووين ةيعوتسأ فصل تا حتيسملا 55- حد اسلا

 نطسوب 0 سنو مياس ةيزيلكنا يروسلا ملاعلا

 بف ةيحبلا ةيرعلا تكا
 6 3 ها ا ل

 م ةعفيفح ةديسبلل لد كحع | مل 5 ةاحمو ٠ ىنيواوه ليافر كيش كه ا كي دعم

 هصنرع ل نونفلا 10 : 2 ىددررل ل تيعسومل ةحضلا 8 ةاحمر

 ا تاقوا ند ؟ اما 0 هدا تأ اللا ف يعل ىتلا ة 4. رعلا دنا رحلا اما

3 
2 

 فق واعملا نأمعت فسورل ءايالا ٠ يأن رع بيجن , عوج رملل 5 ريفا 3 51 يبن تحتحار

 "اشناو هفقوا مث 0 بلس ريشملا ٠ سومد لبشل حالصالا ٠ رو جروس لاا
 اسس و شانسم ةبالو نم م سنروأ ي " 00 ثتردص أميل اض نسون لاقالا : يوارلا هددرخ

 06 زم

 نطسوب يف ةمهاسم 5 ,س مياس مث نصغ نصغ اهريزحت ىلوت.
 -تيملحرْلا ناسشلا ةيعمحل افولا ٠ زامقرق ليئاريج روينسنملل ةرخصلا ٠ نا أاهوعد

 اكاوص بيحنو كلاملا دبع ظفاجو مهدا يعفن نامثع اهاشنا نوكلا ٠ هبيذ ديغل رمل

 2 انبحح ىلإ نضرألا هرطضا تح ريختالا ةنكلمس تشو نو 0

 يروخ ميسنل مديدجلا ايروس ٠ نوطتا ترفل ةعساحلا < لزركللا 0 0000

 يف ةحتحملا تالحملااما

5 5 ١ 
 رازاع مياس موحرملل ةرهزلا : 2 5 0 هرا ادلا .



 0 كرير 1 74

 عععا

 0 و ةيحدلا تالاس رل 0

 ظ2001011011000ع ا ا ا ا لااا

 8 ل

 لول ا ل درسلا نص ملل و د نك يسدلا روتفلا عر ىلع

 لا 0 02 نانولل أل ىلا زومالا نم نيدلا ناو ايم لجو رع اخو

 هجو ىلع تشاع يتلا ممالا رئاس خيرات يف ىرن 3 هدنعي هلا بلط ىلع

 لازي الو ناسنآلا ناك دق ةنيابتم ةفلتخم بهاذملاو ةددعتم ةبلالا نا عمف ءاريقلا

 هسا ز اضإو ةبرعل و ءاحرو ىولس 3 مدع قدك ناتسالا مدع أداو هديعي املا بلطت

 ةددعتم ةيحيسم فئاوط نم رحمملا يف نويروسلاو ٠ ةلقاعلا تاقواخملاب هنم تاوأمححلا

 يهو عبرا فئاوطلا كلتو كلذ وحنو ةاعرو سئانك و ةصاخ ةينيد ةلاسر ةفئاط لكلو

 |[ سيئر راةنلط قو + تناست 0 و كيلوثاكلا مورلاو ةئراوماو سك ذوئرالا مورثا

 7 قسو انبلط اونلف اديدحلا لاعلا ىف هتلامر خيرات نع ةدافالاب 0 نامل لك

 | عج "لا رد 3 تر مت

 ارا طم اهرك د انلفغا# ايسيررات ىلع“ لوصخلا 5 أييلا

 1 يك ةورألا ةلاسرلا ل

 0 ال 1 ل لا لكلا هلم رم طمس
 ايف كنا ةدحتملا تاءالولا ىلا نيروتلا دراوت دار ع قير 220 نا
 9 0 2 3 و 0
 و 3 ٠ ١ ٠ ءأ 2 00 0 مس“
 هيسد را ةفئاطلا ءانيا نم ددع 8 و هسدم يف قا وغاكيش ص رعم 6

 اهسفن ءاقاث نم يقشمدلا يزرط نيطنطسق سقلا ىتا 1897 ةنس يف هنأ ثدحو

 6 ءايقلا ىلع رداق ريغ ذنتقو بمشلا ناك الو ةينو

 ا ضلختسا ئنح هيناربظ نيب هتماقأ نيطنطسق سلا

 رم امجتنم كرويوين نم ةينادلا نك امالا يف اليلق فال



 7ك 3 ةيروتيلا هرج خيرات لد
 اذكحل اك 2335 يي اة 0 ا 1 يب 3

 ةيروس ىلا داعف نع ؟ةوئرالا 0 ددع هلق اذ كلذ ام

 نبا دقو رخل قررت 0 كروروتلا للا مدق 1845 ةنس رخاوا يف مث

 لفتحاف يقشمدلا هرامج سروف وطسيرخ تيردنمشرالا وهو اضيا هسفن 'اقلتا نم يأ
 ىقتلم يف ةداعلل اليمج الحم مبل اوذختاو كروبوين يف نورقتسملا هتفئاط ءانبآ هب

 كانالا قاتلا هنع زذان نا طا يتسضاليولم كلل انوا + طش ل 0
 اهركذ مهي الأ

 اشناو كرويوين ىلا .نييروسلا. مظعم داع هباوبا وغاكيش ضرعم لفقا نأ دعب مث
 تكف ام لوا 1848 هس ةنك دورالا ةووسلا ل0 4000 1 8 نويل
 هدفنت ةقايل ود نع 501 را 21 ا يف مدخب 0 ل باويا منف هك

 ذئن | اهسيئر ةيعمجلا تضوف كلذب تاثحابملا دعبو هتشيعم تاجاحب يفكي انيعم ايتار
 نسردم يَفَسمْتْلا يتيواوه ليئافر تيردنمشزالا ةرياتمت ىلمرت 2000 |١

 ظ ايسور لامعا نم نازاك ةينيدم يف ةيحورلا ةيميداكالا يف ةييرعلا ةغألآ
 ةوعد يبلي نا ابجاو ىارف ليئافر تيردنمشرالا دي ىلا ةوعدلا باتك ىبتناو

 سورلا سوالوتت ديتسلا ةيعبب ايسؤر هسدق حرش + ابل يغارال تناك ىلإ اقرا
 «مودق دعنو ٠ 185 ةنس يناثلا نيرشت لئاوا يف كرويوين ىلا لضوف اكسالا فقسا
 دقو ةسينك ىلا نطنشاو عراش 77 مقر ةيانبلا نم لوالا قباطلا لوحتدحاو ربشب»

 ارالود نوسمح هزذقو ةيعمحلا هل هتنيع يذلا يترملا نع ليئافر تنردتمشرالا لزانتا

 ةيروسلا فطرلا ةلايرلا نير وهينلا يثار تيردممالا ةسالر تس 011 1
 «يحيسامك ةاعرلاوسئانكلا ددع رثك و ةفئاطلا تهز ةيلامشلا اك ريمايف ةيسك ذوثرالا

 يطل ىتلا تايالولا زق كارم ثالث لئاقر تيردنمشرألا سدق فاش

 ءانتقاو 2 كييشتل مم اناسحا رددسسبو ةيحورلا من وءوش دمتي ل دوت را نويروس



 6 ريمأ يف .نويروسل 2 ٠ ملء

 ااا ع ااا ااا ا ا ا ااا اا ا حم

 [دحلام نم هعفد امع الصف قاثلاو بناعتالا نم ليمسلا كلذ 42 لد لق و+ ةرمعم
55 

 رفاولا ركشلاب خيراتلا هل هظفحي ام صاخلا

 3 يحس 1 7 - 3 0 0 . 2 ![ :

 1 رم الا سدنف يفر 126 2 كك طاش 58 يف عقاولا دحالا 0 ينو
 ل

 همس ا مدد لازا زامو 6 نلك ع دو فقسأ مس ايفا نأ 9 5 اد 0 تمفنَسأ م ١ || أ 4
 هوما دك انى ل يوي د ١ 6-6-2 ليد ور

 هثععسم تن و ةملذ || ةلحم ءاشنا ٠ ١ ماعو . 0 ةريغو ةقناث ةمححت ةعسأولا

 تا : 1 5
 فمن أنك مجعل . اشنو ةرمعو ةنأمأ ا يل 1 دلو زامؤ هسداو ةمحور ناودا

 حلا ىلاحلا اكش ىلع تحصا ىتح ومنلاب تدخاو نلُك وري را تنل

 يل دو م  ء 007 - رخأ د هد نا هداه ويح ؟ ا

 هفمسلا دويرالا ةسيركلا هذه ةرباد يف كماذ انيس يااا مد لو ىلا س انحلا نإ

 ء داع عع 4 6 2ك 2
 0 يف ةيئارذناكلا هالوقت نسكنعلا ةتمت دل حلاو ل 9 اسك ا

 انكلو تقلا تأ انكلا امأ١ ان اقلب يربسكلو يف داقرلا ةديس ةسينك 1

 ظ
 م
 ظ

 )4١(. سام رتسو يشاع سيدعلا ةسنك 25 ») يذ الماك اسلي نشد 2

 0 نمور واح سب :دعلا ةسينكا «ة» ن2 او ىف سويجروأج ن رسدعلا 220

 سحق ةنمكا «ال» سام شنارول يف سويج زواج سيدقلا ميك «5» اكيقاربن ىب

 -: ءا ٠ 2 22 بك 7 2 1

 تنموي يف ليئاخيم ةكئالملا سير هسيئند «( مل)) نعسم سلب 0-2 ريف سويجرو#

 0_0 نحب 6 2
 ,سدعلا ةسيئئ »١٠١« لايرتنوم ىف دكا سوال وقت ن ديلا «95» ساسكت

 : اا
 نوتسنوح يف ةديسلا داقر ةسننك »١-1« ادنك لأب هوم يف ةيلايرتتولا سوال وفن

ٍْ : 2000 0 
 هةسبنل ١50«( نغسمدو نربا يف يدوماعلا نع سيدعلا 3 ١« 5 انافلست

 نغشم يف سويجرواج سيدقلا ةسينك «14 ايي وا 6 ثوس يف ةديسلا

 ةسمنك »١« سام نطسوب ين اسفل انحوب سيدقلا ةسيتكا 50 يس

 تالحم يف ةماقملا سئانكلا اما ٠ اينيجرف تسو نوتسلراشت يف سويجرواج سيدقلا
 0 هو 2 : ا 3 9-6 2
 ةسمنك «18» أنافاسن غربستب يف سويجرواح نيدعلا ةَسننك .«17» يف ةرحالاد



 ادع
4 

 م١١ ك6 ةير وساد حاملا خيرات 000 1

 ثا



 6 0 0ع 82

 ف 0 ىلا 0 1 ةدرد نوسلا 0 يف سويجرواج سدقلا

 «؟1» كيسكملا يتس وكسكم يف سويجرواج سيدقلا ةسينك «* »٠ ةمصاعلا نطنشاو

 ند سدقلا ا وسل عسكلا ىف سويجرواج سبدقلا 56
 قبح نيتك تسنك ءانتقال يعسلاب ناتمنات نايعح دحوب كلذك وباهوا دحام ف

 يقرا ةرررخلا ةييجلا» نيتكيو سوركال ىف بلا ننايلبا نيدقلا ةيممج انو امج

 ادا هديل حب عدو ٠ دنيا دور رلوق لوتسو تك اتزإ يف ةيسك ذوئرال+

 اللا را نع هل 0 ف دا كلا اي مو اطال ا

 دق ةقئاطلا ءانبنا ضعب نا يك يحيسملا بداالاو ةيسك ا :ايدلا لوصا ى

 رباقم اونتقاف مهنع نياقتنملا رك ذو مهاتوم داسجال امارتحا تابجلا ضعب يف اودبتجا

 اينوناق انهاك "7 ةيسك ذوثرالا ةيروسلا ناك ورب ةيشربال عبتيو ةقئاطلاب ةصاخ ةيمومع

 ةدحنملا تايالولا يف ةيروسلا يلاوحلا رك ذ دنع مهضعب رك ذ ينايسو دحاو سامشو

 انكو

 ب( ةيورألا ةلاهرلا ذم

 : انملا 0 امك ةدحتملا تايالولا يف ةينوراملا ةلاسرلا خيرات يف ةكلذف انه تبث

 ينوراملا يك ريرطبلا بئاتلا نانند تار نينسا رولا هناضنإل ةماللا

 فلءوملا بلطل ةباجا ةدحتملات ايالولا يف

 ظ ١ ةكلذف

 اك ريما تايالو يف اهئانب لصاو ةينوراملا سئانكلا ءادتبم يف
 002 ةيلامشلا

 و

 نع اماو « عمج شك» ةدام نم ةيئابرسلا. نع اما برعم مسا ةسيئكلا نا



 الا تل( 4 روسلا ه رجالا 0 1 ركل

 ةدكين اك يي ةدكتتُتيت 25000001010

 ةتعومو( يبلغلا تي) ساكك رفصم”نوكي نا لضسيو ( ةماج ايس 007
 ةراملل ايو اممم ةتيتكلا اوضد ءانآلاو + عامكجالا ناك نم دو 7 ٍ

 انمثيح ىلاشمت هقلوقل انفو كلذ "لكامامو ةرظكتو الكيسو هوو 000

 58-69 ىدتم) منيسكلاتلا نركا نمسا ةياللص لن ا

 لوسرلا لاق امك مالسلا طابرب حورلا ةدحو ظفح لجال يرورض عامتجالا كلذ

 ءاجرو دحاو نامياب نيكسمتم دحاو ناكم يف عمتجن ملام ظفحلا اذه انل ىتاتي الف

 ةعؤولا هرارساب. انيوقيو هتفلكبا مث ادعي يذلا هلل هنحاو ةدانعو ةنحاو هل ١

 نينمءوملا عمتجم اهنوكب ميدقلا ذنم ةسينكلا تفرع اذبلو ٠١ هتمدخ يدياب انيلع
 ةيزكرهةطلسو تلو رئاسشو تاكل 0

 طل نكس لالا ةكقلا ترك د عبطلاب يفلا ناسنالا نا كلذ ىلا فضاو

 اعتيتحبم الااهعون ئف هعديم ةدارا: متي وا هقلخ نم ةياغلا هذه كردي الودتاس ف

 :ايحلا يف ةشسلا ةئلألا يه دك ةيداملا ةيندملا ةايحلا يف يرورض عامتجالا نأ انكف

 يبدالا مسجلا ظفحو ةيحلا ةدحولا ةنايصل ةّيسنكلا ةيرشبلا ةايبلا يفو .ةيحورلا

 : ءاضعالا رتمبتو كاكفنالا خرم الس |

 ةمأ لك نم .ةيبلالا». . ةملكلا مادخ ةغمدا :يف:ةنيسار :قئاتحلا: هته تناك لذ

 اذه يف مهيلع نيعتف نيرويغلا ةينوراملا ةفياطلا نم نيلسرملا ناهذا نع برغت مل

 ةينيدلا مهرئاعش اهيف نوميقي سئانك نيبحورلا ميئانبال اونبب نا مهاوس ىار امك رجم

 ْ مهميلعتو مهيد لجالو مهتطبار ةيوعتو 50 ديحوت و مهتعش ملل مهسوفط 00

 فورظلا ةقفاومو ةنكملاردق ىلع مايقوح ةمبملا هنهب اوماقف ٠ خلا مهيلع رارسالا عيزوتو

 زجواب ماوعالا ماظن ىلع ليبقلا اذه نم ناكام انه نودروم نخن اهو ةمالا ءاخسو

 ماهل هاج قا



 4 تي وزو 0 00

 ااا ااا ااا 11131 1 138 10110100100101 اا ا ا ا لاا

 : هر وكلا اكلا)

 ْ ْ نطسوإ يف نانبل زرا ةديس 3 ١

 ةيرق نم كبزي فسوي ابقل يفقسالا يروخلا ةطساوب 1897 ةنس 0 ننال

 تسانبف سجس

 ظ عومجم ٠ >1 كل را عراش ا معق وم ١ر51 ساو ناور سك حوتق هلاغ

 00 ءاه اهر ائانا

 . 7 يي نووردمب ني -- تل جا معارف هور مدل سك

 حتقو ١854 ةنس حوتفلا ةلابغ نم زامقرق نافطسا بالا ةرضح اهانبو اهضرأ عاتبا دق
 6٠< ؛ايتتراوم رادقم 1١55 ٠ ددع: ةرشاعلا كدا اهزك رم ١91 ةنئم ةداعلل اهناودأ : ه1 0 5

 قير دل دول اكن ف نايفرلا راس ويتوطنا نودتلا ةودكاال]

 يميضع سجرج فسوي.:تاجاوخلا نم ةفلءوم ةنجل يعاسب ةسينكلا :ةذه:تكلتما
 الح نم يفاص سجرج انحو اطسوغ نم ناوبش هراشب هات طلو( ناؤرسم 0-6 1

 ليئونامع بالا ةرضح .ةخنلا هذه جوتيلاو ناكو تيشدج قم زازاع همعن نيرطيو

 كيا ةنالل ىلا تاقنتو تلوحت دقو ١894 ةنس كلذو ينوطنالا بهارلا انيعج نم :

 مند يامل يضيع 11ج تحن ياودووب عراش يبونج يف نآلا ترقتسا ىتح

 تعاتا (51١1؟لةنسلا هذه يفو٠ ١٠٠١ ةيعرلا ددعو + وطيق نم نامياس نوطنا

 ايل كل ءيرتانور سيدقلا مسا. ىلع ةسينك :اييفرتسافا ةيابب .ةئيشدجلا لا 1

 0 دحلا ةسينكلا هذه 5 رمو ٠ نادبعم ةنيدملا هله يف ةنراوملل حبصاف ةسردم ض

 ١ تيشدح نم مرك فسوي يروخلا ةرضح ابيعارو ١558 ددع د عرات
 1 6 ١ كربون :يف .لوتسلا هفسو رواد يك 8

 دا

 نوطنشاو قوس يف ةدارلل لوحمو رج ا يف لوقت ملو ةبكلا هله تناك.



 م6٠ : تلح( يسع خيرأت رز كك

 ظنا ااا ا 00عاما ااا ااا لح ع احح خخ 02

 مث نوطنشااو 1١7 قورمت تخل“ ةعقاولا ةيانبلا يف قرط 5 | ةنس يفق

 اهدعباو 157 ةنش ىلا كاته تتلو قاوشلا نفت نمل دذغ ىلا ينس © نعت كاقتتاا

 سرطب رام 0 يف ةينيدلا مهضورفب نوموعيو مهتابجاو نومتي كروبوين ةنراوم دخا

 ةلاثلا ةيعرلا ترخ اتسا "تيه ١اقنم كا ةترمب جلا نلفارلا نلقاك ىلك ري

 . اميلفساو ىلصم امهالعا اولعج نيتقيط نوطنشاو عراش نم 47 ددع تحت ةعقاولا

 نعاكلل اما

 ١ ١5٠١ ةئس ىلا 1285 ةئس دنم زاقرق سرطب طونذرب يرش لك ءىدانلا لوألا داكلا

 نك ريرطتلا فمتحملا نافل هيئارتح ةمايس ةيكاطنألا ةستكلا تقسار 000

 يروخلا ةرضح هنواعمل كرويوين ةيعر ةياعر نع لزانت نيح 15*+ ةنس ىلا مث يقبو

 ةديس» ةسينك ةياعر ىلع ماقو ةيحورلا ةمدخلل اليبست يلاحلا اهسوفن مدان سيسن ضم

 بونحلا ىلا هنناجب يتلا ضرالاو نالا هيف نكاسلا تيبلا:امل يرتشا "ناك ىتلا « نابل ٠

 «ريلاةستكلا تن 7-١5 ةنس

 ريو ناك وعيت نال دي

 عقاولا (نانبل ةديس) مساب نالا فورعملا لحملا عبي دقع 160* ةنس 5ك 58 يف
9 7 : 0 4 
 3 نم مشكو 6-0 كرر وموت ناد ورب يف 7-7 عراش نم لدا كك وج حاط 222

 ةنس-با ”5 دحالا ىفو٠ ىنوراملا ىك ريرطملا دمتعملا نافطسا هللاريخ ضقساروخلا

 راهنو٠ ةيوازلا رجح عضوب ةيشربالا نارطم لانودكم سولراك ةدايس لفتحا هال

 2 مك يأ نوواعملا قفسالا نلوبم جرج بسلا أصصخ ١51١١ ةنس ١ ك١1١ حلالا |

 اهتيعز نسْفنا :ددعو ٠ .ابيعار روكذملا تققساروخلا اهيناب لزي ملو ةرهاب ةلفحب ةدابعأل ظ

 >0 6٠٠ لا ءاهز نال. :



 0 0 ردع 1 1

 ( كروبوين 0 0 لا 00 0

 ”ةيضارلا ينوتجملا :يبغزلا 0 0 يد مولا ملم

 يلاحلا اهعارو طك ةنس ينبزجلا نير نيحرح يروخلا ةرضح يعسو ينوطناالا

 12 اك عراش يف اعقومو ناورتسك ةليبس نم يلاعشلا,سيسنرف يروخيلا ةرضخ
 | لالا. هان ايت دلع

 «ةستخا شام نسرول ىف كلا سوينوطنا رام ا 5

 ا ةنثم ناسن 8 اهءواَن ا 385 ةنج ندا 285 ىف ايضرا تنرش

 يباحلا يناتسبلا ليئاربج يروخلا اهيعارو ملا عراش ندم 255 !ماونعو

 دايفتربس ٠ سلويو سرطب رام ةسينك ١

 ىلصملا اذه سوفن .مداخو٠ ١٠5١ا/ ةنس ادعم لوالا هقبط لعجو تيملا كلت دما

 سوقن ددعو ٠ تبرتس يرف برق ابعقومو روفكلا نم بعص سبول.بالا ا وه
 ٠٠١ لا نراقي ةيعرلا ءأنا

 ايلالا مايمرب ىف سزبلا رام +

 000 راوطلالا بهارلا عمللاب كرام قلاحلا اهمداخ ؛يعس 158 ةنس تكلتلا

 4٠ ٠لا وحن ةيعرلا

 و يف اغازنوغ سو ا ةلسك

 ةروكذلا هنملا نك كام يف تنشدو ةنم روع فوسكلا هلك تلا

 2 0 ددعو يلاحلا يدل ناك حوتف نم فيطل ميول ةرضح يعّسب

 نكح لل قو تايازرلاو نلا ى وعراش قاتم ىلع اهعتومل همي ل

 ( ةيبثخ) هنح ةسيدقلا مسا ىلع كرويوين ايد 0 ٠١

 0 بسم خيراتو ناريزح ٠9 يف 191 ةنس هللا داع اياويا .تحتف دق ع 5 .٠



 احا ماسوسمج فطور هن( +

 شك

 م7 0 5-5 2

 1ع عا غ0 حول حا

 ةلاءغغنمزاقر ,قنافطساس لا 5ه رضح ىلاحلااهيعار ى رعسم وهب أنعب لد ؟ةنسبأ ١ ؟هيقةمثاقلا

 ١6٠١ بنراقي امانا 2 رهو يلا ددع عيارلا عرالا سا ناورسك حوتف

 )) ةيمشخ) ويهوأ نوتسغنوي يف نو ورام سيدعلا هكا 1

 ةروك ذملا ةنيدملا ةيلاج ةدمعلا نم اهتعاتباف نب :.حتحملل نيو ا هلع تاك
 بابش تبي نميناجبلا يليس هّللاةمعن طويدربلا يروخلا يلاحلا اهيعار يعسب ةينورأملا
 ملل ٠لا ينادي ةيعرلا ددعو نسل و عراش 8148 يف ا,عقوم ١417 ةنس ةدامعلل م

 درو لوف يف ةسيوسد كلا س0

 ةيبشخ يهو *١91 ةنس مت اهارتشمو 585 ددع تبرتس سكنج يف امقومو
 .ههمع٠ وحن انتمعر سوعن ددعو غئاصلا سوبيطانغا ير -- ًايتعاررلا

 سطور !يف نصح دلما 0ك 0

 00 يمد رطل لو ف رانا يف ابنيشدتو 1415 ةنس ناكأ ملوك

 مناغ فسوي بالا وه اهيف سوفنلا 8 رخا نهاكللو مسق هلل تيب نع ةرابع
 ٠85 ددع تيريتس اك ريما يف اهزك رمو 68١ لا زهاني ةينوراملا ةيلاحلا عومجمو

 انقب نتركس دولا ١

 سويتاسرإ باالا هعاتباف طنتستوربالل ىلصم ةيشخلا ةسينكلا هذه تل

 ١ رم لحاف ةوغتلا يل هسيئر هاعدتسا او 15379 هك ىنولطسالا 0 ا

 :. اهضومو: 0+ ل[ نه ترظ ةرالا ١

 تكرام عراش ؟؟9 ددع ف هعقوم اينيجرف تسو نايوه نورامرام 5

 ح رسم ميه ربأ ني يزرشلا مداخلا 48“ قم نسر ةتراوملا ددع ١51 ةنس تكلنما

 2. هع



 ل يف نوبروسأ 00 م8

 هيش

 لوبناسو اينافلسنب جربستب يف ينلاك ةرج اتسم اهنكل ةنرا مملل هذه ريغ سنانكأ 0-0
 خلا ادنك يندسو 0

 2 م تكلا هلع لا
 اهاسرا امك ةدحتملا تايالولا يف ةيكيلوثاكلا ةلاسرلا خيرات نم ةحمللا هذه تبث

 0 سيلوتاكلا لك رارطللا"بتاتلا كسلا سلؤب يزوحلا لضافلا بلا نسق الا

 يللا كلل ةبانا هتعمل كانا ١

 ع ةكيسواةملكا كنا

 ةدحتملا تايالولا يف كيلوثاكلا مورلا سئانك يف

 نالا حوارتيو 18485 ةنس ةدحتملا تابالولا ىلا لوخدلاب كيلوثاكلا مورلاادتبا

 ةفلتخم تابج يف ةريثك سئانك ميلو ٠ ةمسن 16٠٠١ و ٠٠٠٠١ نيب ام مهددع

 . ميت راوسو سناك ةلما ةعلال هل

 كيرطلا تايحرلا ثاثلا] لقا نميايهسر لتسرا ةكراوتا دمك .كرويوين

 هسدق لخد يع الا يهارلا قلوشي ميهربا سومونوكيالا ناك فسرت سرنا
 1 َق دمنا مدخلا ميقي وهو ايف لزي مل نالا ىلاو ١ ةنم

 00 اا ا عوج دعس ناك راب عراش يف ةيناك ريمالا سرطب: سيدقلا
 0 ءانمل:ايلم نويسموق | كلك رهط تقلل 11٠8 ةنس زابا 5 يف ناك ورب

 يعسلا نويسموقلا ءاضعا رباقق٠ :ةيكيلو: اكلا انتلم سوقط: بسح ةيبلالا تاواصلا ةمأقا

 3 0 اوركشأَو الابر همالك غلبم لضنلا يود ف انوع دابتحاو 0 ةريغب

 لوط امدق و اضرع امدق 44| ا ين تحن نيفاو تاتا ا

 ةطساوب اوبلط مث ل , يقابلا غلبملا تحت امهونهرو لاير ”:امسمخو فالأ ةيئامث نمد

- 1 1 

5 0 : 

 ع ئآ :

 1 -. 1 .٠



 م 5« ةيروسلا ةرجابملا خبرات »

 ةيمور يف سدقملا عمجملاو مارتحالا ليزحلا ناك ورب فقسا لانودكملراك ديسلا

 ' ْ يروخ الق ناك: دقو ةديدحلا ةيعرلا ةيدحل ٍديذج انهاك ىلاحلا كرر 1 ١
 هلا ةطنغ مييلا لسراف ةيحورلا منو وشب يسع يناوشب ميهربأ مآل كروبوين'

 ةسردم نم جرختملاو يك ريرطبلا سور دحأ ل 9 يروخلا كريرطبلا

 3 ووش يكنس يروخلا ملتساف فيرشلا سدقلا يف ةريبشلا ةيكيريلك الاتةنح ةسيدقلا

 ا يف اقوم ةيحورلا مدخلا ميقي وهو ٠ 0 نيرش 37 يف

 عمجيل عاطتسملا دبج يعسلا رباثيو بادب هلوصو نيح نم اتفي ملو ٠ سلوب سيدقلا
 ايضيا ترتشا يضاملا ناسين ربش يفو ةسردمو ةسينكلا ءانس ةرشاسملل لالا 0

 الل , ءاراو درصتقائنقا نناثأ ةميتكلا ينك و نيلضافلا نيرويغلا يعسب ةفياطلا

 ةباعسخو فالا ةعستن نيقب امهسايتيو نيلولالا نيتبتلل نصلك نا

 0 امهنمث نم عفد دقو لابول

 لا | < نين جوارتب ناك ربا 1

 كيلوثاك ءور يروس فاللا ةئالاث وحد انتامهحامو 0 يف دجوي تاك ْ

 فواعلا سويلبساب تيردنمشرالا موجرملا وهسوغاكيش ةبعو نون 000 لواو

 بفضتتا ثيح يول نطولا نا داع مل كل رسع ةسمخ ل هتيعر موحرملا مدلل

 وغاكيش يف هفلخ ناك و هتسائر نم ةنس دعب يفوتو ةيوانحلا ةنبهرلا ىلع ماع سيلا

 لقتساف# يلحلا يليسابلاب بهارلا 3 هيمور ميفوراس يروخلاب ةقب رخال ةفقان

 ةءاحبلا تراصوبةيعرلا نمو هند مهافت * وس عوقد وه رخآ ند ا سوخر سكالا

 ىو هد د ا ةققايألا وكر "ىلا :تالتلا 32 ا | تع ٍْ

 هلدتسا مث هتمدخ يف اوبس: رس يقبو دادح انحوب نيو لإ يوانحلا بهارلا

 .: ا وغاكيش يف أميقم مويلأ ىلإ ل زب ملو هسفنب دادح سوخ 0 الإ

 6 لا 5

 - اس 6 ,٠
: 55 

0 
 م ا 4



 : 42 ٠
 ا ف ريما يف نويروسلا د م٠6

 00 ل رك الحلا نمل هكر نسحا نأ رزقا ان ا ول ل انما رقت
 رخآ نهاكب 3أدج موت ربك ل

 ةطيشن ايعس ىعسو ١6٠04 ةنس ةيعرلا نوءوش ةيمور ميفوراس يروخلا ملتسا

 . لافتحاب هسيركت ىرج دقو غياصلا انحوي سيدقلا مسا ىلع ةفياطلاب اصاخ ادبعم .اشناف

 1 ل كرو ةنرطط ةييكلا ىلا فاضأو ١53 © همي داق نقع

 اا لا نأ لوألا ايه و 1523 ةنبب سام سرول سنك تميتفا دقو

 لطبلا

 مسأ ىلع وك ل يروخلا مامتحاب 4 ماع كول يف هةضاخ 00 تفمتو

 ظ فسوب سدقلا

 قيلت نيولوساب د ةرعابلا#" ىسكرلو ٍض كيلوناكلا ةياعر ىلون ١5٠617 ةنسو

 ا مهددعو لضفو ملع ود وهو

 ةدحتملا تايالولا يف كيلوئاكلا مورلل ةسينك يناث تينب اهيف  اينافلسيناب زيوبد

 0 كا يعار يوانحلا يليسابلا بهارلا ضايف اموت قتؤمون وكنالا يعسو ةمب

 : 3 ١ "لاح

 نم تاناسحالا عمجل 1895 ةنس ةرم لوا دالبلا هله ضايف اموت يروخلا ءاج '

 ا ل] اييلع اننبأ كاد نا ناك ءاديدج ةححتللو ةريقفلا رباتأب ةيعربال لضملا كلا

 يفوةيزوس ىلا داعمث رهشأ ةينامث ةدم الوجتم ثكمو عبارلا سرطب كريرطبلا تامحرلا
 مبل ديشو مبت وعد ىبلف مهسون ىعربل اينافلست زيوبد يف هونطاوم هاعدتسا 53 ةنض

 دالنلا هذه فى ميووسلا 2 ئاك ةمدقم يف دعت يود ا ف

 كار ود 0 نادعبو لايرفلا رشعةتساهئان فالكا تغاددقوالامحو ةماخف

 هتيشربا يفكيلوثاكلا مورلا نوءوش هملسو نتتركس ففسا نيوع ديسلا هاعدتسا تاونس



 م١١ هتعمل 2

 111111111111111 111111111111111 111111111110101 101000 2005 0 ع ع و وو ع ا عم

 مدخ نا دعبو 149 ةنس زيويد ىلا لقتنا يذلا ناعمس فسوي يروخلا نم الدب

 يصلخملا بهارلا هطايخ ةراشب يروتلا هفاخو يوئرلا لسلاب تام نيتنس هن ١
 يلاحلا ةسينكلا ىعا
 حتتفأ نم لوا وه يصلخملا بهارلا ناععس فسوي يروخلا اينافلسني 55

 مورلا وحن ةيحورلا مدخلا 5 عوقب ةنسلا 5 لظو 2 ةيشربأ ي 5 0

 هلذتسا امو مهب صتخم دبعم الو نهاك .ءالوبل.كاذ ذا: نكي ملو ةتداولإو كيلو ١

 ةيحبسملا ةريغلا ةفطاعب اذه رعد .ضايف اموت 556 ١5١5 ةنس قيوم

 نيبروسلا نم ناسحالا عمجو لمعلاب عرشف هتفئاطب نيصاخ تيبو دبعم ءاشنأ بوجوب
 لكب اممتم لمعلا ءاج نا ىلا ةنيدملا يف ةطقن لمجا يف ةقفاوم اضرا عاتباو ناكر يمالاو

 َىلَع نيدلا نم. .ىقاب ينذلاو :لاير- فلا :نيرشعلا نع بفن ام ةعفتلا ترو

 ريخال لاير بالا ةيسب وه نإلا فدل ةسينكلا

 ول سيركلا سينا يف ةلاسرلا حتتفا نم لوا وياهوا دنع

 ا د لاير وتلا مة فالك [تماإ يي ا ىنب دقو يصاخلا اشرم

 ةمسن يغلا وحن دعت اهرواج امو دياتك

 ةدحتملا تايالولا يوانحلا بهارلا يروي اينانح يروخلا لخد سلوف لارتنس

 كيلوثاكلا مورلل امداخ هنيبعت راص نطسوب ةيشراا يف نيتنس ماقا نأ دعبو 16١0 ثلا

 2 لي ايس مهددع غلابلاو سدنقورب 3 ةيشربأ ي ذ نيميقأل

 اهسيركتب ماق ةليمج ةسينك اهيف ىنبو هل ارك رم سلوف:لارتنس ايناتح يروشبلا راتخأف
 ع

 لكل ثيئاوتفو 3853 ةجب ناو دع عف يف ةردأب ةذحب سنديفورب نارطم ةدايس

 لاير لا نملاكلا تيد ةيالا

 هازل ينوماس 5056 يروخلا جتتمدنا | ه٠ ١ 11 5 نسر 1

0 



 0 0 1 ند وسلا لقد م١

 72111 يي بي 5 ض0 اا عاام

 7 كانه ىندو يوب سور كال ةيشربا يف و -سومتلا ةملكل كلذ كت يوأنحلا
 افيأ

 م 3

 ةأيمج ةريش هسينك و ةسردم و

 ةنراومو كلوثاك مور نييام ةمسن ةيامتس مهددع غلب سورك ال يف نويروسلاو

 ةيحورلا مدخلا لكب اعيمج مهوحن موقي ينوءاس يروخلاو:سك ذوئرا مورو

 رار نطسوب ىلا كريزرطبلا ةفيستلا ةطبغ لثمرا: 15/4 ةنسدح_سامنطسوب
 لسا ىف يصلخلا“ صارلا»:ءانغ الؤقن.تيردنمشرالا:ىسق كيلوثاكلا, مورلا نوغؤش

 ا 0 اي ةيفامالا ناكر ايسركف ةسينك ١ حبلا ةلوحو راتب هفلق (ىرتشا# 1512

 : قئاش
 اضيا وهو سويسانتا يروخلا هسدق وخا نطولا نم مدق 151١ ةنس ناريزح ١5 يفو

 ثادحالا فيقثبو هقيقش ةدعاسمب ماقو ةيصاخملا ةنيهرلا نم

 000 كا كاتبا ةظقاؤتوا ةيضاللا سلا ىف ايانلقي هسسئاتع
 مور ينام ةمتست 73 0 غلابلا ن يووسلا ةمدخل هودنانش ا اخملا نويرص

 3 مل يسيل نالا عاس ردو ةئراومو كيلوثاك

 00 سواحنا سول ىلا هجوت ٠ 8 ةنساروغبك سواحنا سول

 ٠٠ مهددع غلاب كيلوثاكلا مورلا ةمدخل هتاذ ن رك ىولصتلا يمل اذ

 ٠ ةفباطلل تدو ةسردمو 24 انس عرش دقو ةمسن ٠

 000 0 دا كلارا سلا انالقول هل تداوي اول" نسف ايزو وكل

 ظ واحلا ببي ضارلا وسال
 ةيحورلا نييروسلا ةمدخب موقيل د تا 000 22

 ا تارطملا دعيج ينذلا يصلخملا بهارلا راجح سويتالم تيردنميشزالا .

 ادنك لايرتنم ةنيدم يف دقعتلا ينابرقلا نيل ين دات



 7 فت( روسلا ةرجالا خيرات 3 مم

 نيو ا وح وع احح حج حج ح خخ حج حج حجج حجج دج حما 055-0 00 اا ا

 2 ٠ ا 0 : 00 : : 52 6 0 3
 تبترود ىمد 0 نويروسلا لخد نم شعل ليحلا ىلاوا قئث نود 5 ترود عَ ل

 3 ّْ الكعب 1 لا ١ 2 . 1 3 0 7 1 5 م
 يف مهل دحأ 0-ما ملو ةعارزلاو ةحالملل ةعفملا كلن اوحتن نم لوا مهر انوكد

 ها 2 0 8 5 2 27 ١
 نم دعس يبا ةاناع يه 0006 كانه خيفل تءدد ةلناع لواؤ:ى صا رالا كنز لامعتسا

ٍ 74 

 ةلمع نيسمخح نع فش 07 0 2 ج3 ليلف دعب 0 نانبل لبج ةلحز

 يي

 لسرأ ٠7 ةنس يفق ةلحز ةيدربا.ةعباتلا لزرفلا نم مهر 3 1 كيلوثاك , مور اهلك“ ظ

 ةدررطلاجليئرياك الا لحأ لقاع سال ف رطبا ديسلا ةطبغ مهل
0-6 

 انلا
5 

 : 0 و ا 2000
 و حس م 41 هيسدمل ب اح رس امش امتا ني سدعلا ىف ا 0

 هيمور مف ورأس 2 هواز مثةير كل اعحا 39 للبت ىبح ناز 0 1 مايل هنشاقا

 سوأت وميت ىروخلا ىمد ئلإ هوت 10 هش وع كش ل كلك كعب لعتا ف

 كانه هتماكأ لطت م ل تق د سدعلا يف ةيندح هيام كفلل ل نم نحرختملا دحأ 3

4 ١ 1 2 1 
  . 3ا 3 3 ٠ ب ا 54 1 .٠ 5 2 .٠

 1 احا تعرحل  ييحل لكس اج هين كرا كك هئال ةناتعم جال
 * رم 5 :
 ١ كانه ةيكيلوثاكلا ةلاسرا رثا لك اهعمدابف اهتاذ ةنسنا ىف

 ل 0
 ص

 2 لانر م 2 ا نيتسنيك ئوس اد ادتك 5 20 كلا مدر

 8 2 ل ا سدتا يف 5 ةزح 0 هسردم نم خاف رالا ي

 اد م ا رولا تابيحلا) ح

 تل كنا ىتح ادج ةريثك ةدحتملا تايالولا يف ةيروسلا تايعمجلا



 .٠ | أ 5و .

 9-5200 وب

 اهي

 01101 011111 11111111111 ا يي ب بباب و ا ا الا 0 ااا .يو00 ا اا ا 113 ا خالا ةةظةيي

5 : 4 - . 9 7 2 0 

 اتاتاعمحلاددعرث نينطاوملاددعرتت تيحون ودروس أهم هدلدو هدم 0 0 رس |

 م تايعمحلا تايما نيا كلذ ريغو ةنتسابنمو ةير.خو 4. د نس 1 تذيأغل ىهز

 ب اتانالولا يت يلاوجلا رئاش نم أددخ 50 ةيلاحلا يح كو رويويت هنيدم يش

 ةاكمللا كلت تشن نحن اهو ةيحرأت ةحمأ» انيلا لسرت و أمنم لك بلا انملط دقو

ْ : 517 2 : 
 الكف زيحتلا ةبمشل اعفد اهادحا 2 هماذد لسرن الو املا اهدورو حيراب بسحب

 َس 0
 4 ئد 0 يروسلا 1 1-6

 5 5 >> ّ 4 7 . . ٠ .٠

 0 ةراداو مكأتلا يف هتدعاسو نب ا 1 نيب مانولاو ءاخالا ىر ع قيداومل

 نا 2 رزعب أم 4 لمعو مث وقح ىلع هظفاحملاو مك ريم الأ ةيسنحلا 0 مامضنالا قو

 >املا يف يروسلا 2

 ٠ ىمظعلا ةدحتملا يي 5-0 ىدل ةلداعلا هتاعفادمب ىدتنملا رهتشا دقو

 3 . 5 ع - 90

 هناضواغم نم كلذ حضتي امك ل اء ود يف عومسم لوقو ةدفان ةملك

 ٠ ةفلتخملا نييروسلا لئاسم يف ةموكحلا هذه عم

 ذلا رئاسل اناجم هتعاق يف.ةيمومع ةبتكم حتف ةريطخلا ىدتنملا عيراشم نمو

 ءاردكلا انيتطاوم نم ةقلاطلل ره

 لا انيلورجابملا يف و يبدالا يبرعلا ليشمتلا نف ءايحا اضيا هقتاع ىلع دختا دقو

 ماع 9 يف ايفتش يتلا ةديغملا تاياورلا ليشمل هن اضعأ ءاردأ نم اصاخ اثوح

 ب يتلا ىربكلا ةيروسلا ةيعمجلا هنا ءالجب هل نيبتي ىدتنملا اذه لامعا عجاري نمو
 ظ 1 اهئاول تحت ءاوضنالا دالبلا هذه يف يروس لك ىلع

 ةوالع نيفرقتملا ءاضعالا نم 01 زورمجو ةيلخادلا يف عورف ىدتنمللو



 ماه ها ةيروسلا ةرجامملا خيرات 20

 100211111111111 11222 1 151 222222222222222: 22 2 يي يي ا 2 2 2

 0 كلور 2 يف ا هتاضعأ

 ءاضعأو هيك ريمأللا ةيسنحلا نق .نينحتما نيلماع كضعأ نم للا 0
 0 2 : . ل 8 7

 ملاعلا بوعش رئاس نم نييمارث | ءاضعا لبقي وهو ٠ نيسنحتم ريغ نييمارث !

 ( ةينانبالا ةضبنلا ةيعمج)
 هم با ريش نم رشع نماثلا يف ”كروبوبل ف ةنانللا ةصبلا 000 0

 هنسلا نق .ةدحتملا تانالولا ا تاحستو رشع ىدحاو ةبامعستو فلا 19

 ءيفارم حتقو نانبل لبج لالقتسا ىلع ةظفاحملا يبف اهسيس اننم ةياغلا اما اهسفق

 ل ينلا هكالما عاجراب ةبلاطملاو ةينارمعلاو ةيبدالا هنوءوش ةيق رو

 1 ةعزتنملا هقوفح لكل

 أمسق"اهيعسب تان دقو ةيتطولا ةياغلا هنه:لثمل تيس اةتانل ةيشاس 0

 ةريدملا اع بحشو ٠ ةيفملا ىلع لوصحلل يعسلا عباتتسو درك كل بلاطملا نم

 ددع اعرف رشع ةسمخ ابلو فالا ةينامث ىتح مهددع غلب نيذلا نوك رتشملا اهءواضعأ

 رارسا متاك و بئانو سيئر نم ةريدملا اهتثيه فل انتو فالا ةسمخلا براقي اهءواضعأ

 اماضعا نم نوحتني ءالوهو نيريدم ءاضعا ةعستو ءاضعا ةثالث نم ةفلءوم ةيلام ةنحلو

 عيمج نم اهءواضعا ةيناثبل يه لب ةينيد ةفص ابل سيلو تاوصالا ةيرثك اب نيلماعلا
 عطقب ينانبل لصا نم ردحت نمو ينانبل لك اهكلس يف طرخني ناردقيو فئاوطلا

 يتلا الا ةينلع اهتاسلجو هيدءوي نا اهيف كرتشم لك ىلع بحب نيسي ابلو هنيد نع رظنلا
 أاهروضح ءاضعالا ةيفمل أس الق نيريدملا صئاصخ نم ين

 كن( ةيروسلا هيراستلا دال

 ثحبلا »١« ةيعمجحلا ةياغف يف 1 اي اولا هو يساسألا امتوناه انيلا تلسزا

 تناك امهم ةيروسلا ةراجتلا يقرت لثكت يتلا ةلاعفلا لئاسولا داجيال لمعلاو رظنلاو

 3 م عا 0
00 : 3 



 اكرم نور ل ما ة5

 "ية 3 م م 31416 اا 3133 ا عاش

 يبس نيلاتحملا. نم مهريزحتو مهلاوحاو ءاضعالا قوقح ىلع ةظفاحملا «؟» 0

 016 نم 1ك ريمإ ءانتا راس يف راجتلا ءامسا ىلع يوتحب بتكم ءاشنا «*» ةقثلا

 ةيفاكلا تاحيضوتلا عم مهنم درف لك نع ةحيحصلا تاميلعتلا هيف لجست تاقبطلا
 ةلع ىطتتل هنم ةيولطمللا تاقامحتسالا هعقدب ةيفيك و ةيلاملا هتردقمو ةيزاحتلا هتلاج نع

 داجيال ىعست نا «6» ةيعمجلا ءاضعا نم اهيلطي نم لكل ءاضتقالا دنع هنع تاميلعتلا

 01 تفحركاو تيرسداربو ند ب ةيراحتلا تامالعتسالا تاك ش عم تاقالعلا

 دنع اهريظن اهطعتو تاميلعتلا نم

 نيرومشملا نيماحملا ضعب عم ةيقافتاد ةعت نا «ه» ةبولطملا ةياغلا ارغولبل اليبست ءاضنقالا

 ةموكحلا ةطساوب مهلاوما ىلع لوصحلا اهئاضعال لبست يكل اهجراخوةدحنملا تايالولا يف
 000 1 قع الز 25 ىف ةيعجلا هنه ىف لوغتلا ممر امإ» ءاضتألا دك

 اب ام تاك رشلا هذه نم ذخ أت يكل مهريغو
0# 

 قرف الو ةنس لك_ يف لوالا نوناك , نم لوالا مويلا يق عفدت الابر ١١ وه يونسلا

 لوالانوناك يف ءيدتبت ةيعمجلا ةنس نال اهرخ اب وا ةنسلا لواب كرتشملا لخد ول اميف

 ا ايردح رتب الو كارتشإلا لدب مفدي نا كرتشم ل اك ىلع متحتي ةيعمجلا ةنس يفو

 ,نم باحسنالا ءاضعالا دحا ءاش اذا اما١ نيعملا بنا رلا عقد دق نوكي نم الا ةيعمجلا

 ٠ مآ هوجولا نم هجوب الو هعفد دق نوكي ام عاجرتس | هل قحب الف ةيعمجلا ةيوضع

 يت ايام هنم انفطتقاف.!منوناقب لامعلا داحتا ةيعذج انيلا تلسراو

 ظ ةيروسلا نال سم ا ل لا
 ىلع ةظفاحملاو ( ءاسنو الاجر) ابيلا مضني لماع لك ةرصن ةيعمجلا ةياغ «5)

 : لا نيئارتل و عاو يسانس انهح لك "نع ا ل

 ظ 7 ظ امعبارشو

 أ وأ ةيرهش وا ةيعوبسا وا ةيمو 0 ل ا مستالل
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 م17 4 ةيرويبلا ةرجايملا خبرات ها

 هتيب يف وا لماعملاو ةيراحتلا تالحملا يف هب موقي لمع ءاقل لاما نم ادودحم

 ىلع لاير فصنو لاجرلا ىلع دحاو لاير وه ةيعمجلا هذبب لوخدلا مسر نا (4)
 ءاسنلل لاير عبرو لاجرلل لاير فصنف يربشلا كارتشالا لدب ةميق اما ءاسنلا

 - ةدحاو ةراز ةرجا هبيبطل عفدت ةيعمحلاف ةيعمحلا ءاّصعا دحا ضرم اذا 09

 7 عوبسأ 3

 نوررقيو ةيصوصخ ةسلج نوريدملا ءاضعالا دقعي ةيعمجلا ءاضعا دحا يفوت اذا (5)

 نيلماعو نيريدم نم ءاضعالا مومعل كلذ نلعيو ىفوتملا ةثج عييشتل هلمع بحي ام
 قيقفلا ةلئاع ىلا ةسنحلا نم ةيمت تناك لشربه )00

 2( ةيريخلا تاديسلا ةيعمج )

 ىلع لجرلا نم ردقا ةأارملا نا عساولا عالطالا ووذو رابتخالا ولوا عمجا دقل

 فوبلملا ةثاغاو فّورعملا لمعو ناسحالا اهالح تلعج اذا ةارملا لمجا امف رشلاو ريخلا

 هللا تناك دف ٠ هللا ىوقتو تافضلا فيمتو قاحلا لايجب قلنا ٠ ىلا تفاضاو

 عنصو ريخلا لمع ىلع ندضاعتيو نفئاكتي تاديس ةيعمج ةدئاف ةمورحم ةيك روبوينلا

 ةلضافلل ءدب ةءادب ةيريخ تاديس ةيعمج فيلات ركف رطخف 1477 ةنس ىتح ليمجلا

 رماعلا اهلزنم يف تعمجف سردات يدنفا همعن ميركلا نسحملا ةليقع ايديل ةديسلا ةميركلا
 يعسلا ىلع .نفل أنف ةروك ذملا ةنسلا نم زومت رهش يف ءاضيبلا يدايالا يوذ نم ةلث

 ةيريخ ةيعمج نمظنف فوبلملا ثوغو ريقفلا ةاساءومو ءاسعوبلا يوذ تاليو فيفخنل

 طرخناو ةيعمجلا كلت تهدزاف فورعملا عنصو ريخلا يبحم نم ربلا نرردتسي نط

 ءارقفلاب متبنام .اشن ذنم تلازامو ةيلاجلا * ان تالطف نم ريك عاب اضعا كلس .يف |
 عفدو ماقسالا يوذ تاليو فيفختو ّئضرملا ةاوادمب ينتعتو نيزوعملا ىلا نسحتو

 نا وحلا يعل 1 00 دقو لتعلا نع مهدعقأف ر هدلا مييلع ىنخا نم رعس ةقغن |(
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 رم : .
 « اذ ريما يف نويروسلا » : م14

 211111202000 لج ا هع عع هع عج 2 ل 2 2 يي يي يي يي ذدحتل 0 اا ا اللا<

 ةرادا يف نونقوي رب اقيفلا 5200000 متبت يهو ةيفاعال اعاجتنا مهناطو
 لمع هرجم لجال ةااشنملا كرويوين يف ةديحولا ةيعمجلا يبف لامجالا ىلعو ةرجايملا
 . بجيو هنيد وا هبحذم نع رظنلا عطقب نطولا ءانبا نم جاتحم لك عم ناسحالاو ريخلا
 - ينب تالبو .فيفخت يف يريخلا اهلمع موادتل ةيعمجلا هذه ةرصانم رويغ لك ىلع

 ناسن لإن

 : مهءوشنمو مهنتك و مهوفلا و
 ماق دقق حابرألاو بساكملا ءارو مهتيلكب نوداج رجبملا يف. نييروسلا نا عم

 ا للا لا قلت راقب قونلات 02 ة- رراإ مدني
 01 دخلا ترام نع 0 قابسلا ةبلح يف عهتتتك ئرابتو ةييدالا تاياورلاو
 , ةنانرلا تالاقلاو ةيحا لك يف نورشتتم مالقالا ةلمحو ءابدالا شيجو تارشعلاب
 | داك دق لب ناذئتسا الب ناذالا لخدتو اد الا قرتخت نف لك ئف نيدنحملا ةبتكلا

 !١ ع ١1 | ا || 1 5
 و امس مهناذ لو 3 طب 0 9 نإ 4 / ناديحملا هنأ رعشو هيأ اهأ اعو 0 ادا ميدعلا نظولا رجا رجعملا

 ١  7#ا ع دلك ( ف نان هرمي دلال يد ايس حلا هديا( ديا عام
 ل ا ا ا يا ا ا ل اب ا وسخ ين  0مرا 8 5 نييست ١  2 8 2 5او م 6 3 ميس 89 #1 7 انك /| 8 كاع نعام يحس ل ْ

 |  00أ 5 | هو ِ . و - || ٠ || 3 ٠ وهو * . ٠ - | ب 75

 ةلد نودعسو نر وددقنعت ' امن نو ره اعع كل رجعلا * امنس نشحع منان ةكماؤا ١)  04هعبش ولا همن
 _- ا 000 2 نرخ تح : 5 ا حا و هه د

 2و
  34ا ٠  3 /' 1مو 1 15

 ص حيابت و ةم 1 ران . يب 1 و اضف ندالا تعلو ينو ورمل نق و وأ
  5-7 00 7سك ى 7 د 2 ا 0 ا 6 86

 التحفعهة  كم أعملاَو هن زتاحعل 'راقا رحب بلا ناهدا ':83- ىلع امم : ..ض '"كريدس و اقتلاو ةيدئاعملا تافارخلا ني ياا ا يل ل
 0 3 ١ | اي ا

4 

 هدذهو ع ب هرحاطا فاطب تار ام مدر دان لحنا وطور ةميقعلا  2ةعطاسلا | هله 71 2 تارلا فالي فاز: املك هارودز لاو -كحا سو“ هيل

 ب بايع يفق شررا د ساطا كلل 3
  0 7 06نر

 ميدقلا نطولاا 3 5 يه . و ميياع ةرجاوملا 2 31

 موقلا ةطلاخمو هيف لاحلا طسولا لضفنف نطولا يف هريغ رحبملا يف يرؤسلا

 ع نيص رعم قئاقحلا دو ةيصخشلا ة هل رحلا نورشعب نور لا راص لو نيف رللا



 21515 تقلا ةيروسلا ةرجامملا خيرات رز

 1ك عع عا ااا 2 ل ئ 1  1 11111 ا لا

 قوقحلا نم مهلام اوكرداو ةنجهتنملا:دئاوعلاو ةميدقلا تافرخلا نم اريثك اوفاعو ءاهوالا

 ' نيمسلاو ثغلا نيب نوزيميوةعفانلا .رومالاب نولفحي اوراصو ٠ تابجاولا نم :مهيلع امو
 نمو ٠ مهنم مظعالاداوسلا ىلع حصي وبف مبعومخم ىلع حصي مل نا فصولا اذهو

 عساشلا نوبلاو ميظعلا قرفلا هل ادب نطولا يف نيفلختملا ةلاحو نيرجاوملا ةلاح نيب لباق
 دادعت اذدرا ولو ةدحاو ةئيطو بحاو مد نم مهناب ملسنال داكن كنا ىتح» نيقيرفلا نيب

 انين ءافيتسا نود لاحملا اني قاضل مهترجه راد يف نويروسلا. اهيلع ,لصج يتلا دئاوفلا

 مويلا امومع ايروس يف ةمئاقلا ةيحالصالا ةضبنلا نا انلق اذا نيغلابم نوكن الو ٠اهنم

 العوهو مهتارانزو مهاثئاسرب كئلواف مهتفاحصو نورخامملا اهردصم اصوصخ توريي يفو

 ةموضمملا 0 ةيلاطمال ضوبنلل ءوقلا اوزمهو سعافتلا دويف وردك ةنانرلا مهتالاقمب

 بلاطملايب سراب رمتءوم دقع. امو“ مصالسا ل رثالا ةسرطغل دح عضوو

 نيل 0 هيداملاو هيبد 1 نا رجأب ملا ةرصانمو ة هر ردعم ىلع ١ أديم 9. حالصالاب

 و ا 3 وفل أ “م و | 5أ 5 | | م 4 | أ ءأ ٠١م 5 322 مخل | 0

 اقع ءرف ايف ماىملا طشنق انرويس: راطقا رق .ةهادص نر .راحتلا ءارو حم جالضالا سن
 د ا ' 0 يص 00 . 0 ا 0

 7 إ ا أ 7 أ ١ ١ أ
 ١ ١ / مج 9 ا و 38 506 دس 2 كلا نإ 1 مر 0 ١ جعل

 اء 0 | - -

 1 / | م |

 2 5 . 2 1 تت ١ أمعح 3
 هد تع - 1 5 3 2 4

 5 2 7 2: ا

1 0 0 8 1-1 , 
 مح _- .٠ جو أ

 - | يمس مان اين
: 

 ا 3
5 

 ايكيا ' - ب ا ديت

 ا
4 

5 | | - - 102 
 مذ 7 ض كف ل اح ل 6 3

 ٠6 و 02 أ ١ د ا 7 52 0 * 0 ٠ -_ م 0 _ ّئ 6

6 0-6 

54 
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 خا ا ١ م٠1 + ا 2. 5 11 « 2 |١ | 3 ١

 ْآ || 91 0 ]أ 5 | | 2 أ مزاد 02 2ل عخ

 ِ 3 1 سبأ هه :«و 1 1 ١ مم]) وح نمو هل ام عجعولا ؛ هههنلال | 9 ميطقا و
 0 لأ رجس انهار 2 م 1 ١ لس 0 1 ايل تس تقابل يش 1 7 5 9 3 ١

 5 71 ١
 1 1 3 "أ ||و رالا 00 4 انكجو 7 * سو» نكات
 ةاضاو 0 ل6 جح - ١ ممعسل ١٠١ه كر ححجلاأ جرم , ده ( 2 ممل

 موي و ىلا امولعالا ا راع ءاوث ا 0 ا 1 م نر و سما و ن0 لودر
 ١

 ا م ضو ىف اودعس .ىدحل مناطوا كو ةفيرشلا حورلا تاد حال ميدعلا : 5 0 1 ١> تلا 4

 0 : ا |
7 

1 8 1 
 5 8 ا 5 ا 00

 رتدعتلا ال و |كيح م طوس 2 07 5 رضع لأ انوع م 0 وبس امميسمد ا يتلا 2 دئاو 5 مآ
2 26 5 . 

 8ع --



 0 تيم د م١6
 موو هو هن نجم جل ها زج ١ ع هه كو ق0 1: 040 او وك ندر 0 رو رب 1 كج ب كجرمج دج هداج نو ركن كج هه رع كرم ره وم ورسراو يجي سو سو وو وو كم هل مح و ع ع هو ح هج 9 9 0 ع وج عه 0 ح هج 9 0 0! - وهو هوو ووو ووو مك

 0 د لاوماب تديش 0 عاريلا هفصو نع رحعل ام ةمهاشلا روصقلاو

 يدياب ترفو دوقنلاو فاعضالا فاعضا اهراعسا تعفترا دق تالوصحملاو يضارالا
 نم ايونس ايروس ىلا لسري أم عومجم نولدعيف ٠ ةرجاهملا جناتن نم كلذ لك و سانلا .٠ : - عا ىأ1 6 2 ٠
 لدعملااذهانضرف اذافرالودنيبالمةسمخ يا هوم نويلمباهدحوةدحتملا تايالولا نمدوعتلا

 .يف ةدحتملا تايالولا يرجابم نم ابلخد دق ايروس نوكتف ةنس نيرشعو سمخ ةدمل

 تشر نم ارواب نمنادواو نت لسرت امع الضق زالود نويلم اندرن ا ذملا ةدملا كلت

 يونس رالود فلا ةيامثالث غلبمب هنوردقيف ةنامسلا عاونا رئاسونمسو لغربو نوتيذو

 ًاهدحو ةدحتملا تابالولا يف نيرجاملا نا ابيلع ديزنو ةسدالا كتأ و ملاك 3 نكو

 كلذ, نراعي لقو رالوخ الا ةميخلا هتميق غلبت ابب ةنس لك. انك .ايزوس نم نوظتسا

 1 عصا رول يف ندرتاعال مملح > يل لاق دقو ىرخالا رجاهملا رئاس

 رجاهملا يف اجاور فداصب هنا َهَقث عا

 ظ :.تاللالاف هب فختسال اممق نيرجاملا نم أبروس انتلا ل ةيعارزلا دئاوعلا اما

 نيرجاهملا نا لب ةعونتمو ةريثك نيرجابملا لضفب دالبلاتلخد يتلا ةيكيناكيملاو ةيعارزلا
 ٠ نيدونكلا نيدحاحلا مغر ىلع اذه لوقت ةديدج احور ةيروسلا دالبلا ىف اودجوأ

 ىتم وا ابعراوش يف ريست ةيئابربكلا رطقلاو اهتويب يف عطست ءابربكلا ايروس تار ىتمف ..
 نويرضيو راطقالا نويوجي اهونب ادب ذنم سيلا حالفلا رئاماو ءاقترالا لئالد اهيف تدب

 حاتحت الفةريهش تراص ركذي ملامم اهريغو ةزوك ذملا رومالا هذهو :كلامملا ضرع يف

 ظ تابسا ةداز ىلا

 دانا أبن 1 دديدج ثيدح انِدِل عود اك ف ا تايللا ب لوهن اذامو

 ىتح ةصهارلا انقرافت الو ضيبالا 5 0 ديت ايم تح ذاوس الا“ سروال اق عدون



 م١ 5 ةيداوسلل هي 8 0

 2008 00 امو ٠ . ناسحالا عئاصو بيبطلا نأ 15

 اناثاو الا كلذ ريغ وا ىفشتسم وا ةسردم وا 1 وا ةيمومع ةيانب ءاشنا ديرا وا

 نم" نولوحبف 'تانيحلا“نوردتسيو. فيك الا نودنتسس .نمونابقوالا رباع نم تاما
 نممبل رسيتب ام نوعمجيف اهاوس ىلا ةنيدم نمو هريغ ىلا تيب نمو رخا ىلا نزخم

 ابل نارقال ,ةوه ئلا :تعذن ةنم.ءىش .ىقبت .ناو تافراضم يطعم بشن لإ
 0 لحل ةبارك ىلع انطفاتتم ا ا ليلقلا الا بلاغلا ىف

 مل مث نمو اهوعمجب يتلا تايمكلاو « نيمامللا» ءالءوه نم رفاو ددع رك ذ ىلع انتا

 نيرجابملا ىلع نؤدمتسي نطولا يف نوفلختملاف اًئيش « مهعيراشم» نع وأ مهنع عمسي دعب
 ههتعنءازتلا :نوكيزو مهو ريككيفةملم لك قي نونيعتساو مهروتا: الك يقول بلاغ يف

 اهانارقو اهانعمس املاط يتلا باقلالا نم كلذ ريغو نيعولخملاو نيسوبتملاو « عيقافملاب»

 امنيبو ٠ هئانهو هتداعس رداصمو نطولا ءاجرو نيريجملاو نيحلصملاب مهوعدل اوفصنا ولو

 نيرجارملا ىرت..نيرجارملل ةقلنلاب اروك ذم ائيش مهسننا .قوبسحي نطولا ىف نا ١
 روسسالا رئانيطيف بت دانشوما مل ارك اضل و وع عيت موقك ميلا نورت

 ملام حالفلاو ةيندملاو ةراضحلا نم اوارو ءاقترالا دوط ةمق ىلا اودعص دق نورجابملاف

 انتوخا صقنتت نا ديرن ال نحنف طاطحنالاو رقبمتلا يداو يف نومئانلا نوفلختملا هب ملحب

 ىبصلا درن نا ةرورضلا انت اجلا امنا مهتمارك نم طحن وا مهنع عفرتن وا نطولا يف

 يبلاط نا فيك بجعلالك بجعنو ٠ انيلع هب نودوحب امم ةغاب مهقيذنو ةرم ولو
 راققلا عمج لجال راطخالا نومشجتيو قاثملا نودبكتي ةيروسلا اندالب نم ناسحالا

 00107 ةازكتتأم ةوزنلا يوقو هاينغالا نم معدنعو راطقالا رئاس يشن

 ةيريخلا# للر ةويبلاو ةدسملا م ةزاغ ءاخي نودوك نيذلااكن او امر د 0

 دالبلا يقرت"لامعاب موقت ةديفم تاك رش فيل أت نع ىتح مهيديا نوضباق اندالب ءاينغاو



 د 3 2 يف ' نويروسل 1 م5

 اس يي يي اذن اهي ب اك 35333

 كر ل مو وا اندالب يف ةيملع ةيلك نوكت "الا راعلا نم سيلفا .< دايعلا دعستو

 نود>برب م.تيل ءارثلا ووذدو ءانغالا نياق ١ يبنجالا د هلأ 0 ريغ وأ كب دلح 29 وأ

 بئارضلاو تامللا نم ادحاو ارهش ولو نيرحامملا

 نيرجاهلا نييروسلا لبقتسم
 نطولا ىلا ةدوعلاو مهاردلا عمج دح دعتب مل ةرجارملا يف لوالا نييروسلا دصق نا انثق

 باوباوعت ةحنأس حاحنلا صرف اوارو ةيرحلا ةدل اوقاذ امل 0 ٠ هوعمج امن ددلتلل

 ٠ نولمعي اوعرشو ءاقملا ىلا اولامو عوجرلا ةركف نع اولدع ميماما ةحوتفم ءاقترالا
 ةقيرط ىلع.ةيراحتلا تالحملا اوسسإو عرازملا اوعاتباو كالمالا اورتشاف اقيلا ديرب نمك

 مهوك راشو نيبنطولاب اومدناو ةيك ريمالا ةيسنحلاب اوسنجت مهنم ريبك ددعو ٠ ةنباث
 ةيق أومسوت نمو اسحر الحم نيك رفا مهلحا دقو . ةنيماشتلا نلت محوري

 يوذةريثك نادلب يف ٠ نييروسلاد حنان رض اننا ىنح م مدقتلا لاحم هل أوحسف ةيلهالا ت ا

 ةيمومعلا تاناغيتالا يف نورثءويو ةيسايسلا نووشلا نوريدي اهضعبي ذو يسايس دوفن
 ةقو رغم ريغلا حاحنلا لئاسو دوحوو نمالاو ةيرحلاب ميعتمل : و -يداملا مهحاحن معبم اذه

 عوجرلاب لامالا ىلع تضقوةرجْلا راند يف ءاقبلا نيرثك الا ىلا تببح ميدقلا نطولا يف

 تاللئاع وود نسر حاملا نم مظعالا ذاوسلا نا كلذ نع الضفو ا ينصالا نطولا ولا

 و غيف اومغر ولو مهتباحنو مبئاك لب نوزاتممو ةينطولا سرادملا نوكلإم مهدالواو

 نأ ءالأءه نم رظتن لق ةيروسلا تاداعلاو نييروسلا ىل أ مهنمإ ةيكرر مم الأ تاداعلاو

 لا ينمهابرق يوذب مهطبرت ةيبرعلاةغللا يي بعضا اودوع.
 يفةيرعلا لحمةيزيلكنالا ةغالاتلحوطيارلا كلذءدعادقواما كلذبلماقرايدجو,ناكلا

  ررلزاوا اورد يصد نم داع دازفا ءولعم ىتلاو تح ةيروسلا تالئاملا# تؤويبلا«لاغ



 0 مل ةيروسلا ةرجايملا خيرأت رد

 .تابالولا 0 / ققد نمو لسن لد

 5 اع رطخي :ةئملاب ةرشع دجوي: الهنا دجتول مهزاكفاو لاما ىرفو 0

 .ىتح ةدودعم ارهش | ماقملا هب رقتسي ال هيلا مهنم داع نمو ٠ ميدعلا نطولا ىلا ةدوعلا

 هتموكحب سعاتلا نطولا كلذ ىلا ةيناث دوعي الاب مسقي وهو هئاقدصاو هبراقا هققربودوعب

 ل هئابنغاو

 انكل عوجرلا نيرجاهملا ىلا بسحب ائيش 500 ةيديالا ةيلعلا:ةلوبلارإ

 نع الضف اهنا علاطلا دكن نم نكلو مهناطوا ىلا نودوعي مهنم اقيرف نا سفنلا لثعن

 املدعمىلع ةرجابملا تماد اذاو اورجاهب ىكلنيقاملا ىلع طغضت ىبف كلذب اهمامتها مدع

 «ضراب اضرا»نودحب نيدلا نييخيسملا ابن انك نم ًايوؤض عرفت ةليلق تاونس ةدم يلاحلا

 ءاقشلاو طاطيغتالا.قماءرك ذ. :قيسام ىلع وهو هيلع نيفس (نيغوبدقلا نطولا 0 |

 :لامعالا ةلقو لاحلا قيصضو ملظلاو 1

 ءاكحلا ملظو ماكحالا لالتعاو راوجلا ءوس ةزجاهلا باسسا ضخا نا ابرك ذ دفو

 ىلا ببحيي اذامف نالا ىتح بابسالا كلت دحا لاوز رن ملو كلذ ريغو ديلا تاذ ةلقو
 ظ "همنا ةدوعلا رجايملا

 وا ةثالث يصمت أمف اا او ىيطرلا نيرحامملا ماغدنا ىلع ل 2 ةلاحلاف

 ةسرعلا ةغللا ودغتو نييروسلاو ايروس نيروك ذل ن , رجالا ليسن نيسان تي ناحل

 ملعا 06 اينسم ايست رخملا يف



 3 زيما يف نوي دوسلا ل 54

 يل 22 22 22 2 2 2 2 22 2 2 2 2 يي ا اك 0 اا 1 2 2 22212212 2 2 2 2 يي ب ب يي بيبا

 نونائلاو عباسلا لصفلا

 بسال تايالولا يف“ نيؤوسلا لايصوا'ةيدؤنلا نلازحلا
 كروبوين ظ

 ةدحتلا تايالولا يف ةيروسلا تالازنلا مظعا ىمظعلا كرويوين يف ةيروسلا ةلازنلا .

 ءاسنلا تايلضفو لاجرلا مراكا نم اهيفو ٠ ةراجت اهعسواو ةورث اهرفواو اددع اهرثكأو

 قذاح يساطنو ديجم يفاحصو ميرك سيئر نمف.ابجع ونرتو ارخف مهب هيننا نم
 ءابدالا شيجو ريرحن بتاك و عقصم بيطخو غيلب ءيشنمو بيدا ملاعو لضاف رجاتو

 نم ىونلا ةباثمب اهنم ءالوهو البج ضعب نم ولخت ال اهنا ديب تادعملا لماك رفاو اهيف

 بابللا نم رشقلا وأ رمنلا |

 نلك ورب يف يه نكسلا توبب نكلو كروبوين يف ةيروسلا ةيراجتلا لاحملا بلاغو

 مهتشيعمو رخافلا ثاثالاب ةنيزم ةمخف توبديفكرويوين ةيلاج نم مظعالا داوسلا نطقيو
 "الخلا عل ةيلكمل يرتادها تملا فارساب ريع هلو ةنيتخ الاذج

 اكذب يتلا ةينقولا ةيمويلا ثداوحلا نم ناكام الا ةيلاجلا يف دئاس مالسلاو
 بعش وأ ةما اهنم

 ةيلخادلا يف ىرخالا يلاوجلاك نييك ريمالاب طالتخا ابل سيل كرويوين ةيلاجو

 ا كو رع ناعم كزويوين ةثيدم يف :بعش لك ناءابمها:بابسا كلل ١

 ام يفالا تالازنلا كلت نيي ةداع طالتخا الو ارج ملهو نايلاطيالاو نييدنلريالاو الثم
 اوطلتخي نا نييروسلل عستم لاجملاف ةريغصلا ندملا يف اماو ءارشلاو عيبلا صخب

 كرويوين يبروس نم مهب اطالتخا رثكا ابيف مهارتق هيلعو نيينطولاب .
 راركتلا ىلا ةجاح. الف قباسلا لصفلا يف ةيروسلا ةراجتلا نع مالكلا انلمجا دقو



 هللا

 مه تا رولا ةرجامملا خيرات ١ اك

 عنص تالحمو معاطملاو يواهقلا ةرفوب اهاوس نع كرويوين يف ةيروسلا ةيلاحلا راتمتو

 هتالوك ام عاونا رئاسو هزبخ ىري ذا هنطو يف هتاذ يروسلا لاخبف اهريغو ىونحلا

 ىلا يو ايو ٠ نطولا يف ةفول املا ةيروسلا ةقيرطلا ىلع عابتو نييروس يدياب ةزهاج
 هنادخاو هبحص عم وبلا نكااما

 افلا نيرشعلاو رشع ةسمخلا نيب حوارتيف ىمظعلا كرويوين يف نيتروسلا ددغ اما

 تاقبط وا بتارم ىلا عبطلاب نومسقيو ٠ ايروس نم ةقلتخم نادلبو ندم نم مهو
 هدذدعتم

 تالجملاو دئارجلاو ةيحورلا تالاسرلا ءامسا قباسلا لصفلا يف انذروا دقو
 ةداعالل ةجاح ىرن الف ابخبرات نم تاحملو تأيعمحلاو

 ةرخافمو مهرك ذل اديلخت ةفلتخم تاقط نم ةيلاحلا لضافا ضب :اس| انه تشو 0

 ِكِلَذِب دصقي الف ادمع.وأ اوبس دحا رك ذ لمهأ اذأَو ةميركلا مُينت امو هللا 0

 ال امك دارفالا رك ذ نع انعنمي دقق يح نال ن4 ني

 3 ئجحو زييمت يذ 0 ةنطف ىلع ىنخي
 نويحورلا ءاسءورلا

 اني رع ةدستملا تادالولا يف يترغ فقشا لوا تروس وو
 اسورلا ةلاسرلا نسكرونلك وريتفقسا ىقكمتلا يسواوه لئاظو دا

 هادم ىف 181١ ةئسادلو * لي 6 ل ءاحنا رثانم ىف ا ةيروسلا

 ” ديالا ب اذأع فوج رووتلا دبلا كلن لوط تل 1 ايلا هادلاو رجاه ذا تور

 ةيسنكلا ىقيسوملاو تافللاو مولعلا ءيدانم ةفئاطلا سرادم يف ىقلت كانهو قمل

 هيف عيسوت لول ياءاطسنغانا نا «ا كريرطنلا ةمحزلا 00 ليم د

 ةنسلا يفو ةريبشلا 3 جالا يكلاخ ةسردمل ذملتت 18175 ةنّسو ىقتلاو ةباحنلا لئالق
ّْ 

0 

 دو



 0 وع ىش يا سلا 1 م

 11 11 1 يي 351515111510513 0 ب عم ب 00 اح م اا احح ا 1 ظنا

 ١886 ةنس 1 ايليحنا اساهش ميس ةسردملا كلت 5 هدوجو نم ةريخآلا وا ةعباسلا

 نيعتو ايروس هنطو ىلا داع يكلاخ ةسردم نم ةينوناقلا توهاللا ةداهش زرحا نأ دعبو

 00000 لل كالذي راكم نايظمايلص ننوتسيرج ةيحزلا تخلل اباد

 ةيماعلا هتردقمو هتحاصف نم ىار امل سوميسارج كريرطبلا تامحرلاثنثملا هتطبغ

 داع ألو يكاطنالا يسركلا تايْشَرِبا يف ةريبشلا هترفس ءانثا اظعاو هنيعو ةيتوهاللاو

 طاناو تايعمج ةدعل اسيئر ةمجرتلا بحاص نيع قشمد يف هيسرك .رقم ىلا كرب

 يف قمعتلا يف اغار فراعملا باستك ١ ىلا اجومط ناك هنا ريغ ةريثك روما ةرادا هب

 متو ةيسورلا تايميداك-الا-ىدحا ىلا لوخدلاب ىعسف اهريغو ةيحورلا مولعلا رئاس

 - ةريبشلا ةيتوهاللا نفايك٠ ةيميداكا لخدو ايسوز ىلا رفاسف 188 ماع كلذ هل

 سوميسارج كريرطتلا:ةطنغ هيلع حبلا ئتح ةئس ىؤس يملعلا دبعملا كلذ يف فرص امو

 بصنملا كلذ لوبق ىلا رطضاف- وكسوم ةنيدم يف ئك اطنالا شوطمالا ةسائر لوبش
 ١8484 ةنس ناريزح.4 يف ايتيددنمشرا هتمايس ترجف يك اطنالا يس 0

 شوطعمالا ةسائر ملتساوهيلا يك اطنالا كريرطبلا ب اطل ةباجا يسور ةنقاسا 9

 ىقباو يسركلا ىلع ريخلاب ردت اهلعج ىتح هفاقواو.هتايانب نيسحت يف ىعسف روك ذل

 لاج كاش > الاب ةيراتلا هل اهركديبلب مابالا طوصينت لإ راثا شوطمالا كلذ رق
 ىلا ميدذاك ا ىقنو نييزوسلا نيبسك موترالا ىلع نييصعلملا نانويلا دِص ةريبشلا ل

 ةتابهما ىدحا يف ةنانر تالاقمب كلذو سورلا دالب يف اهنوقفليو ابنوعيشي او

 ناكم لك يف ينانويلا رصنعلا ابل زتها ةميظع ةجض هتالاتمل ناكف ةيسورلا دئارحلا

 ,سدعملا ربقلا ةيوخا يف ةيخيرات ةحمل» ةتاوئعو ريبشلا 8-02 فلا كلذ لالخ ىفو

 ريخرتناكف اهريغو ايروس يف .اناحم ابعزوو خسنلا ن م اقولا هنم عباطو «ةيئانوبلا

 عجرم هيلاو ٠ اهرما و ةيوخالا كلت ّى اي نيم 53 7 د الاروع هيام
 د



 60 : ل ةيركوتلا ُ رحامملا خيرات 1

 يملا ا ااا ااا ااا ا ااا همومهم مج مهم همه هم هم عج عج هم هولا
 ةيحيتليم

 هيصتخم دب نمؤئك اطنالا يسر 0 عزن يف ةررخالا ةيطولا ةضبنلا يف 2 مظعم

 يف هلاضن نع الضفن ا يف هدوحو ةدم ةئءأ> تامدخ هنطو هدخ دهعلو نانوبلا

 رهخما يف نييروس ةنمالت لادا ينفاثيتحايعبس قعتسس ناك زوكذلل ضر 0 0
 2 ا لضنلا 2 رم ددع م مام غبن دقو تارثع مهنم لخداف ايسور سرادم

 ةحاح ال باسسالو ايفا ةراملا متفو امرويس ىلا لوخدلا قيرط ةينيطسافلا  ةيعمجأ

 كم ىلا ةيطورلا ةيدكلا طيخ وف لخدو 3 اسنالا ضسركلا كس كرت اناصفت

 ناك و ةيخورلا ناز اى ةيمنذأد 27 يف 7 قولا ةغال ادعم و ار 206 ارظن ه

 ةينانويلاوةيمورلاثالثلا تاغلايفقيدلاو.ةيماعلا تالاقملا ريحت يفهتاق اقوانما _

 0 يلع تعبط ةيحور سشتارك 1ع نو ةمحرتو فيل 3 و ةيبرعلا

 ” ئتمايش ةلماعا اوضح هتختا لماعلا ماعلا اذهتامدخب قل ترس د 5و قار د .

 ألا ةحر ردلا نم هنح ةيسدقلا ا صيقلا ةلالج ءافاكو ةايح

 ةياعر ىلوس قل 9 يف + ةسكا ذوي ر الا ةيرخلا حلا هيلا تل ا ةلسوا

 مهن رحه ر راد يف هنطو يب ةمدخم اح ةوعدلا ناخاف ةئيدملا كلي ل رد نير ا سو

 هليبعَم هلا ا ةمزعلاتادو. ةدئار ءزحلاو قس ام ىلع ةدحتلا ترادالولا ال :

 ةلجي دع اهنع ل0 لامعا لعو دو ضتو ارنضو رسدقو رت

 ءاشناو + نوينؤتافل تار ايتمنخت موتي :ةسينك نيالا رجحت ها 000 0
 ةيندالا ءيدانملاو ةمحلا ةيحيسملا ميلاعتلا نم 0 عبط لازامو رشيق ةيببلا هنل 6 ةلح
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 < نك 1

 لماس 2 - ا عب 6 ا ا ع1 ل ريب. بحجج 2 كدا 40120 أ مكي دم "ينك كلا هول تا < ياا تا



"١
 

 ا ةم

 يي ع ااا و1 11 1| ]]]]0]]0]ة]]]زة6ة 5751 141# ]1 1 ]1 1414141 141 | 1 | ]| | 1 1 12 1 12ذ 212 12 2ذ 2 عاما

 م56



 إ ل 5 0 ا خيرات » 00
 0 ا لاح ناش هن نعاط 10 هاج دج ع ان 0 0 0 0 هو 0 10 5555 اذن ام هو مح عدم 011111111 كي يي يبي يي يب يي

 عم ةيبرعلا 00 د ع ناباتكلا نادعو: ريكلا يجولوخفالا نك

 0 مدخلا باتك و٠ ةيسك ذوثرالا ةبيرعلا سئانكلا رئاسل ادج .نايرورض امبنا

 ريظن هل قبسي مل امم ةيرورضلا ريسافتلاو تاحورشلا نم هنمضو قادنقلاب فورعملا
 6-2 هذه رشنو عبط تاقفن عفد دقو يجولوخفالا رصتخم باتكو ةيبرعلا ةغللا يف

 هسفن ةزعو هتميزع ءاضمو هتمه ولعو هملع ةعسب فوصوم ديسلا اذهو ٠ صاخلا هلام نم

 لضفلاو رفاولا ملعلا ىلا نرق دقو هتافص ديمحو هقالخا ةثامدو هرشعم فطلو هعضاوتو

 ةينانويلاو ةيبرعلا تاغللاب عيلض وهو ناسحالاو ربلا لمعو ريدقلا هللا ىوقت ليزجلا

 هتسائر .ىنس هللا لاطا ةمشيتاللاو ةيكرتلاو ةيسنرفالا نحو يردك 00

 هلاعفاو ةريطخ ها خيراتلا نوديسو ريثكلا لضفلاو ميمعلا ريخال ةديعسلا
 ةنيشابنلا نم هتفاين زرحا ام اما راختفالا دادمب اهنود يتلا الخ لبقتسملا يف ةديجم

 رفاولا لضفلاو رخازلا ملعلا نم هردص ىعو ام هنال هرك ذ نع احفص ٍبرْضنف اهوحنو

 هل هتيلح ريخ وه ربلاو ىقتلاو

 لمعلاو ملعلا ني عمج نيدلا لاخر. نم زخل لجري كروي ةلاع لا

 2 ريرطملا دمتعملا نافتسا تا ريخفقساروخلا لاضفملا ةمالعلاةدايسود وىعتلاو لضفلاو

 ١ لوطبهلدورشم ريدق ظعاوو ريرحن بتاك وريبك ملاع وهف ٠ةدحتملا تايالولا يف ينوراذا

 تو لل

 مع الضف ةيبنجأ تاغل ةدعب عيلض وهو ةيتوهاللا مولعلاو ةيماعلا نونفلا لك يف عابلا

 . ءارقظحءوسل نكلوةرعازلا ةمكحلا ةلجم اشنا دقو «ةميالا نماريف بسحب يتتلاةيبرعلا هنغل

 طولا ءاذبا نيب ناضفملا اديه لاثما نم هللارثكا ةّيحِص باسال اهفاقيا ىلا سس

 هللا ةفاخمو ىقتلا ناك را ديطوتاو ةايضفلا ءاهدزاو نافرعلاو ملعلا رانم عفرل ءازعالا

 نا 7 لاضفملا بالا سدق كروبوين ةيلاج يف لضافالا نيدلا لاجر نمو

 ةدحتملا تايالولا يف يك ريرطبلا دمشعملاو ةمير كلا ةيكملوثاكلا ةفئاطلا ىعار ىلإ
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  ةهاقلت يتلا مولعلاو هتمجرت صخلم رم دقو ىقتلاو ملعلا نم ركذي بناج ىلع وهو
 هلاما هللا ققح هتفئاطل ةسردمو ةسينك دييشتب عراش وهو

 ' مدقاهلعلو يتاوشب ميهاربا سمونوكيالا سدق كرويين يف اًضيا نيدلا ةمدخ نمو

 0 ةريغو عساو ملع وذ وهو تا ار باالاو ةرحه تسكر شل ةنبكلا

 .بتاك وهو ةيتوهاللا دنملبلا ةسردم جيرخ بطح وبا ليئونامع سامشلا سدق مهنمو
 مغر ىلع هعالطا ةعسو يرطفلا هلاك ذل ارظن نسح لبقتسم هل ىجريو عيلض ملاعو غيلب

  .سويليساب يروخلاو سراف راطخ ملعملاو ناديز فسوي سلا ةرضح مهنمو ٠ هنس ةثادح
 (الل ا كعو لوألا ةك ةريرألا نيوالر تن سيدقلا ةئاردلا» نها يعرارت

 - ا ظ

 ,يساطنلا وه ةفيرشلا بطلا ةنبم يف ادبع مبمدقاو كرويوين يف انثابطا ةريخ نم

 .تاداهش لقانو توريب يف ةيك ريمالا ةيلكلا جيرخ روبرب يدنفا بيجن روتكدلا عرابلا

 ,سراب نم ةريهش تايفشتسم ةدع نمو ةينيطنطسعلا يف يناهشلا يطلا كلا نم
 .تناس ىفشتسم يف لماع وضعو اينر رتلأكو دنليا دور يتبالو نم ةيمسر ةزاجاو

 بيط وهو“* كلذب ةيفرش ةدابش هدييو نغشم ةبآلو نم سلين ةتيدما لف نك و
 ملاع وهو ةيلخادلا ضارمالا نم اهريغو نيتئرلاو بسلقلا ضارما يف يصاصتخا

 يف ناك دقو ٠ ةيرعلا ةغالا نع الضف ةيبنجا تاغل ةدع يف عيلض لضاف

 يف هبيبطت ءانثا كيدناف سويليثرك روتك دلا موحرملا ريهشلا فوسليفلل انواعم توريب

 ةاردباق رركذدلا ةلاعتسا تيتعو نبك ةوئرألا موولل سويسرواح_نسفلا كتل

 000 كلل لزلخ ىف ناك ودهئاكمشاطلا روبرب روك دلا ىلوغررف كلا نش

 لآ رون رداغ تار لك ةوترالا ناضلا : 401 يف ايجولوسيفلا

 نفلا اذه تاثدحم ىلع عالطالاو ثيدحلا بطلا يف طسبتلا دصق ةرقاّزلا سرا
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 ةنس رضحف كروبوين ىلا روضحلاب هيلع حلب هئاقدصا دحا هيلا لسرا كانه وه امنيبو
 حاحلال ةباجا هنا ريغ هنطو ىلا ةدوعلاو بئاجعلا دالب ةدهاشم همزع يفو 85

 هبداو هماع نم ةدافتسالل ةيلاجلا ظح نسح نم كلذ ناكو كرويوين يف يقب هئافدصأ

 يف ةيك ريمالا ةياكلا جيرخ رودب يدنقا ديشر روتك دلا نيعرابلا انئابطا نمو
 بيطو لضاف ملاعو ٌقذاح بيبط وهوا 6 ماع ةدحتملا تايالولا ىلا رضح٠ توري ظ

 ةقث ةلدا نم كلذو كرونوين يف ةيمودعلا ةحصلا ةرادا صخب, فصوتسم يف حارج

 يدنفا بيسن عرادلا روتكدلا اضبا ع بطلا نف نم ةداكحي لرد ١ نغلا

 اج جرش ف 5 .نايتمالا + ةدابتش ةو رجا دقو تورش يف ةياكلا ةسردملا جيرخ يرابرب

 مهنطو يندب ةمدخ يف نينافتملاو ةريغ ن.دقوتملا نم وهو 6 ماع لالخ يف ئ 0

 ركشلاب هل رك ذن ةديجم لامعا كلذ يف هلو

 نورجامملا هيلع اندسحيو هبادابو هب ةيلا>لا رخافت لماع 30 عراب يس أطن اننسو

 نطلا يف روك 3و ءوع 5 دانحلا يدتقا قتز روك تلا رهو 07

 نترخالاو قيلوالا مولع هردص ىف ىعو دقو اوك ةعماج نم ةقساقلا ىف 1 در

 - 6 ملاع اعو قداح يساطن وهف دحاو لجر 2 ةقب اعلا 2 06 املقو

 راك ةيمطلا هتردقمبدبش دقو غيل ظعاوو نسل 0 فرامل ل رابغ هل قش

 لوا وهو ةميزعلا ءاضمو تاثلاو دارتجالا لاثم وهو ىمظعلا كرويوين ىف نييصاصتخالا '

 0 ايرونلاداسالا ل 0

 يفاظت مال ةطاررو ىرامكإل فاح مد علم نانا كيط رس 0 غبن دقو

 بيبطتبو نانسالا يرتعت ىتلا ضارمالا قئاقد هتفرعمب نيينطولا ءامطالا قاف هنا ىّتض

 اهريغو ةلماك ةموقط عضوو أهوشح يف هترابم نع التضف ثيدحتلا ملقلا برس 3

 هن ردقمب روبشملا د يدنفا ميلو عرابلا ىساطنلا وهو كا نفتاو زرط لح ىلع
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 ونود عع

 أم لك و نانسالا ةجلاعم يف رهام ريبخ وهف رفصا يدنفا فسوي روتك دلا ١ كلتكو ٠

 ا ْ نفلا كلذب قلعتيإ
 نيحاض دورس للا قسوة ١ دا ةيروسلا تايلديصلا نم ددع اننيبو

 ءارغلا ةحصلا ةلحم:

 0 م 3 6-3 همم 5 2 2 مي 11 2 .٠

 نودعي مهناف اهيف نيديجملا ةبتكلاو ءابدالا ددع ةرفوب ةيك رويوينلا ةيلاحلا رختفن

 ةاعدو مالقالا ةلمح نم رفاو ددعو مولع سويرولكب نيرشع نم اوحن مهنمف تارشعلاب
 ىلع انرصتقا اننكلو 1 انب قاضل ميئامسا دادعت اندرا ولو ىدبلا مالعاو مالصالا

 بايراف ٠ بدالاو ملعلا نيدايم يف ةتباثلا مدقلاو ىلعملا حدقلا مبل نمم مهضعب 5

 تاردخم) 55 نسارع نم اهيف نوعذوب يتلا ةرايسلا مهدنا رج مبا 7 مات فحصلا

 5 نع ىنغ ُض كلذل مق اديم>ح رك 3 خيراتلا مب هيقس ام ءارالا بئاصو ىناعملا

 ع هماعن امل مبعومحم نم 52 مسأ امي امناو نوهحتس أم مبهصوو مث امسأ

 ةذيرج ياض: ناثذ يقتفا بحب ايهنحاو ةيبركلا لالخلاو تارا

 تالا قليخ تردعلا عس ا ولضاف بداو ويقر ,كلا| اامعطموةيمويلا ب رغلا .ةأرم.

 ليج اة نمو ةاكشللا اسس ةيفنودسفن سرك دقو ةئظولاةرثلا لإ ا

 اناطمو ة هب رحلا نع أاعقادم راتيلا مراصلا ن م ىضمأ م او هددو رحلا لع لا اذه ة ةميؤ و.

 ةناتسالا هل تحترا ميظع عقو 23- ناكف ديمحلا دنع ناطلسلا نامز يف حالصالاب

 نم يفنلاو مادعالاب هياع كو نعل 7 هك الما: ةرذاصس ةماوإالا سد 0 هلا

 لحو الو بايه زيع قحلاب رهاحب لا 2 كلذ 0 وهو ةينامثعلا ةطاسلا

 بك وك ةديرج ريرحت ىلوت ذا 1857 ةنس ذنم رجبملا يف ةيبدالا هتامدخ ادتبا دقو .

 اي و هال ويب لع فبرغلا ةأرم ةديرح اثنا مث .تاونس ةدع ةدم اذ ريمأت
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 ص رعم يهو ل 7 يدب ى ا دال ها 7

 فرع دقو *“ ةيماس ةلّزنمت ءايذالات نيب هلو نيدحملا ءارقشناو نزريدقلا ةيكذلا راكذال

 ةديفملا :بتكلا هتقفن ىلع عبطي عرشف ءاباالا: ةثرصانمو ةيردالا هتريغب بايد بيعت

 يف اهلبق نم ابودنمو ابل الثمم ىربكلا يروسلا داحتالا ةيعمج هتيدتنا دقو ٠ اهوحنو

 كلذب ماقف 151 ةنس لالخ سيراب يف دقع يذلا يحالصالايبزعلا يروسلا رمت“وملا

 رادقم نع رمتءوملا يف هباطخب برعاو امثال اليثمت نيرجاملا نييروسلا لثمو مايق ر
 تانبح جيزانلاهل نويسو ةيدالاةتندخ نا ا نيرجاولا هاقتدأ
 ةمسززل 00 37 ل

 رحلا اوه باتكلا اذه تاسنض» قلع ميركلا همس كيت يذلا حلالا

 وه ءاشنالا يف هقوذو هبواسا نسحب زاتمملا ديجملا بتاكلاو رثانلا رعادلاو لضافلا

 ةمدخل هدرحتب فرع يدلا. رغالا ليلدلا يبحاص دحا ناردب يجرج يدنفا بيج

 ةداج نع ديحب نمب هديدنتو نيملاظلا دب ىلع هبرضو تايصخشلا نع هعفرتو ةقيفحلا

 ءاضينلادبلا ةنءاش الغاو هتمدخ ىف هلو ئكزيمالا يروسلا ىذتنملا سر

 ءاضعالا ةقث ىلع لدي امم لا تاونس ةدع:ةدم هل اهيئر هباختنا كار ال

 يبرعلا ليثمتلا نف ءايحا يف ىلوطلا عابلا بيجنلا اذبلو ٠ هردق قح هايا مهريدقتو هب

 قحيبدالاىدتنملاعفنل اهعير دئاعلاةيبدالا تاياورلا ليثمت ةراداو ةدحتملا تايالولا يف

 مهسيئرةبانع تحت ىدتملا ءاضءادي موقييننلا ل ثمتلا لجا لواحر ص غورفب نوعق و وني سانلا نا

 ملعوةر ,دانةيسدأ' ةعاحشوت اثم زعؤمادقاو ة ةمه وذيفاحصلا اذهنافلامحالا ىلعو ٠ لضافلا

 "ار يوم ولوا رختفيهلثمبو اهدوجوزعءىدامةماقتس اوةفاصحو

 يم ةسزع فورح ةدضنمو نادكبلا اذه ابيق 8 يتلا ىربكلا ةعبطملا بحاص رع

 اهرك ذ ين ايسو يبرعلا ملاعلا يف اعون نية



 ا ريمأ يف ٌقوبوؤبللا 1 م4

 ها ا ع ا ع 4

 نسحو تفراصلاو فهطللاو رهازلا بداالاو اةجحلا فرش نس أوعمج نيدلا انادا نمو

 بدالا اذه لبجي نمو مولع سويرولكب سيلفتساك يدنفا ميلو اياجسلا مرك و لالخلا
 ىناعم ا نوعارب نيدلا نيريدعلا ةتكلا نم وهو تدك فمحصلا نيزن همالقأ تاثفنو

 احور اودجوا نيذلا نم وهو هل ىنعمال امب مالكلا قيمنت نم رثك | ةليمجلا ةركتممل
 لقتال ةيزيلكنالاو ةيسنرفالا :نيتفللا يف هتاباتك و يبرعلا ليثمتلا مسج يف ةديدج

 نيديحملا انتبتك نمو ةريثك ةيملق راثا هلو ةيبرعلا ةغللا يف هتاباتك نع ةغالبو ةحاصف

 يدنفا ليلخو لزركم يدقا مولسو ارقش وبا سابع خيشلاويروخلا دارميدنف: فسوي

 يدنفا:سايلاو يروخ يدنفا عيدوو ميكاو يدنفا فسويو دادحلا يدنفا حيسملا

 رعاشلا رثانلاو ايردنا يدنفا يرصوحاحلا يدنفا همعنويروخلا يدذا ىسومو هللااطع

 مهتاباتك يذلا حورلا يفيفخلا ةبتكلا نمو رخف يدنفا قيفوتو بويا يدنفا ديشر

 ةعشاولا هتراحبت هعنمت' لضاف .علاغو بيدا يتاك كلائجو :٠ لاييلا ةملقتاثفن نم

 ميلس تود وهو ميلاوقا رردد ةيدرعلا ءارق فاحتاو ةديعملا عيضاوم ا ةحلاعم نع

 ةراحتلا ىلاهعاطقنا عميذلاةتكلاردقا نمبئتاك اضبا اننيبوءولعشويرولكب ينابسك يدنفا 5 3 و 2 و ) ١ ١

 فا تيرا مو ينال ديواكتا ا ركشمو لايبلا هنلف:تاننن نشييحلا ءازتطمومب م

 لالحلا رحسلاو موظنملا ردلا يه هتاباتكف رغالا ليلدلا ةديرج يبحاص دحا ىكذملا

 تاالاقملا بح اص ريتمهدتفا هيعتةقالخا تيطومباداب فؤرعملا لضافلا تيدالا كلذك و

 نمرفاوددعاةنييونادباز يدتفاهلخت ييدالا نتاكلاوديحملارعاقلا كلذك وةرحلاةيخالصالا

 ةتكلا نم ددع كرويوين حراخو٠ :مهدادعت' انعس ال بدالا ءارصنو#مالقالا ةلمح



 0 نق 0 8 بوس 2 خبرا 0

 عا ا ا لل 000-
 اهدي يي يب يي يي نحو كك 1111و .-يزع

 ليزت ا 5 يدنقا دارم 0 رثانلاو رغاشلا مهتم نيديحلل ارعتلا»و |

 بيسنو نزاخلايدنفا ميلسويجزايلا يدنفا ردنكسا بيدالا بتاكلاو يتتانسنس ةنيد
 لكك مو يللا تسر 1 ا را بيلصلا ةيعمج ىف فول 1

 ديحو يدنفا رصيقو دواد يدنقا ناميلسو نطسوب ليزن ايرأم يدنفا سايلاو اكسارم

 نموىدهو ملع ساربن مهنملك وريثك مهريغونصغ يدنفا ديرفوغابصلا يدنفا سايلا
 ةدعللا ىف نوتكي..امك ةردقمو ةحناصخب ةيزيلكنالا ةغللاب نوي دنس 00

 نييك ريمالا ةبتكلا باجعا عوضوم مهوب رعل

 بايقاف .
 همه لم

 ةناماو ةماقتسا ووذ انراحت لجو ةعونتم ةددعتم نييروسلا ةراحت ناب لوقلا مدقت

 0 مهدجو مهطاشنب اباحعاو مهر اديلخت مهنم ضعلا ءايسأ انه تشو

 فرصملا نع الضف اهديروتو اهريدصتو ةعوتتملا عئاضبلاب انراجت رابكأ نمف

 0 ىليزجلا راجتلا نمو ٠ مهرك ذ رم دقو روعاف طموضو حروجو لايناد ةيدنقالا
1 

 هراج يدنفا ضايفو ٠ هاك رشو باسك حروجو ناوخا كوأم'ةيدنفالا اك ريماو أبروأ

 ةدئاملا :ةموقطو  تافراكسلاو ةزرطملا تالدبلا عاونا رئاس نودروتسي نيذلا هناوخاو

 ) ناوخالا ءالعوهو ءاهر هغو أدر وأ ءاحئنا زنا نم قو داختملا عئاضبلا نم كيك رخو ةيناتكلا

 يفاجذومن هذاختامصي يذلا يدنفاضايف مباحمريبك مصخل مهسوفنةزعومهتماهشب نولد

 باحصا ا ميل نيمأ ةيدنفالا كلذك و 3 ولا ةريغلاو ةماهشلاو ةماقتسالا

 كلت ءاعملا د نق نونادسم هوت اهنريعو .ناباتلا 31 يف ةرمكلا عناصملا

 ةنامالا وات ن يذلا ن و ٠ نييكري مالا نب :الاقلو جاوز :فداصيو ةعابشلا يف ةقد
 ,ندح رد هع 1 اح نمح كح ةيدنقالا ميلامعا ساسا ةم 3 ةماقتسالاو مدئاز



 ش2 اللا



 م١842 270 روما ةرخلام لا خب ءرأت ص

 عئاضبلا رئاسي نوزجاني مهو ساحنو نتخو رضا: هسا قوزع ريبختلا مقل 0 ١

 قوذب ةاقتنم اهناب ةزاتمم مهعئاضبو انومكلل ناعنصم مهل كلذ نع الضفو ةفراعتملا ءاضيبلا
 هقيعلا نحو حيهرم نيماو دارم ةيدنقالا لضافالا راضتلا كلذكو ةليوطب 00

 فيحنلا جرخلاو ءاضيبلا عئاضبلا يف ةعسأو ةراحت مهلو مهتريغو مهتمأهشب نوفورعملا

 ريبك عنصم نع الضف مهاحم يف اروصحم نوكي داكن يذلا يطلاملا جرخلا اهصخا
 لحملا اذه ءاضعا ريبك و ةمات ةيانب لشي مباحمو ابمهاو عناصملا ربك ا نم دعي انومكل

 ٠ حودمم تيصو ةينطو ةريغ هلو ةعساو كالماو ةريبك ةورث وذ جهرم يدنفا نيما

 داكت يذلا سرد: ينقا همت ةيركلا نصملاو بقندلا 1١ ةةا ا

 رم ككلدك + يع لطلا  ظ نحلا كذا لحمو هلحم يف رصحنت داجسلا ةراجت

 هتريغو ةتماقتساب رنهشلا يزاكشو سردات لكم يك سرد ىلا

 ةربع دعتملاو تافصلا ع ىلا يراكع يدنفا جروج لضاغلا هكبرش مسأ أته تشو

 لضفب امهم ايراجت ارك رم اولصح نيذلا انراجت نمو ٠ يروسلا مسالا العا ىلع
 يدأب مسأب اميلحم فرعيو يدنفا ىلاَغ هدلوو يروخلا يدنفا يدأب ميتابتو مهداهتجا*

 ندجود ياردلا عئاضب 2 ةيراحتلا للحملا ةمدقم 0 وهو هناوخاو يزوخلا يداب.

 عانطصال ريبك لحم مهل ةعساولا مهتراحت نع الضفو كلذ ريغو عطاوقلاو فاوصالاو
 ةلادتتلا ايما هناوخلوولحلا يدتقا:روضتم كلانك و. ةفلتسم ءكلزا نم د 0

 نم هوخاو كعس ثا مرطبو ةينط ولا مم ريغو مبتماعتسأب نوفورعم مهو ةعساولا

 ٠ ةيلاحلا ؛ باجر: لضافا نمور ل

 ةيبرع ةوخنو ةينطو ةريغو داو 1 ود 0 كالو كانهو

 ىلع مب 0 0 روز ع 222 يدنخ رمأت رق

 ةمدقنل نيمكلا هتقاو نما ريك ارطش ىحضب ةئيمثلا هك الماو ةعساولا هوان ةضايتلا



 8 ا را ل لك يقع ع نورا ع - هن
 دة ية

 طاشنو ةمه لكب همدخيف_يك ريمالا يروسلا ىدتنملل نميالا دعاسلا وهو هنطو ينب

 ميرك نم كلذ ريغو ءافولاو ةماهشلاو ةريغلا يف نينزيثكلل اجذونن .نوكي نا هل: قحيو

 تافصلا

 اواو

١ 



 م4 د ةنواوؤللا ةرجاهملا خيرات ال 5-3 5

 فانصا رئاس يف ةيراجتلا لاحملا ةمدقم يف وهف ناوخا ليودرب ةيدنقالا لحم امأ

 ةروكشماةيمحلاو ةقحلا ةماقتسالا يوذ نم هباحصاو فيحنلا جرخلاو ةليمجلا عئاضبلا

 فورعملا همشح يدنفا انح ودو للضاف بيداو ميرك رجاتو رويغ ينطو اننيبو
 داسلايفقعساو ةراثن وجوه و شلا يفلاتبو سدير اس نمو

 ةللادبعو دوهرف قيفوتو تباث هللادبعو ىسوم ةيديفالا اضيا'انراجت مارك نمو

 سويناطو سايلا كب مياسو يشوعم كب فسويو ةفراعتملا ءاضيبلا عئاضبلاب راجت طيطق
 ميهارباو ٠ لصفو ةماقتسا ووذ مهلك و اهريغو سدوك يئزدلا عئاضبب راجت هدبع كب

 مولع -سويزتولكب .يبتفإ لئاخ هوحاو يروخلا يلتقا كل اي. يفلا ا

 هيدأب فوربملا ينتقا دليلا لفخاو ناوحارب سا

 ركذلاب مهنم صخن ءاحجنلا هدالواو كرايم يدنفانحو قيرز يدنفا بيدو هتريغلا

 جدوجو سدلا الوقن ةيدنفالاو(كلبب يرتون) تالواقم ررحم كرابم يدنفا جروج

 اوني دقو ةيكريمالاو ةيروسلا ةنامسلا عئاضب نوطاعتب ملك ال -وقو.اباس سوينا ١

 مومعلا ةقث اولانق ةماقتسالا سا ىلع.ةريختلا عيتذلم

 ءافولاو ةنامالا ينساك مهادك و مياعتا ةحنيتت وعض نر راكالا راجل د
 صالخالاو قدصلا :نم ةيراجتلا هتايح يف ىدبا يذلا يتنكسبلا يدنفا نيطنطسلا

 لازام و راخفلا دادمب ةيكرويوينلا ةيلاجلا خيراتب نودي نا بحب ام ماعلا متل 7
 ا ةزعو لضف ذو ةرنرلا ي ةاصلاو ةريسلا يبيطلا نم ناك ا

 هعم لماعتي نم لك ا كيف ةئاماللا قدصلاب تاما هيفراع

 1 ل | ضو ةيناسنالا ريبظ وه هيزن رح لجر مس | راختفا لكب خيرات ددردو ا

 1 9 عنصم بحاص هفحش . يدنفا ميأس ناطم انا داما هب ها بادالا ريصتو

 عوضتيمساونسح ركذ ةيلاحلا خيرات يف ميركلا اذباف ةعساو كالماو ةميظع ةيبظع ةراخإ
1: 



 ركلا
 قل

 هفحشلا يدنفا ميلس لضافلا ةجولا ل رجاتلاو رويغلا مب



 14 كفو 00 تارا ديما خيرأت )2

 ةديمح الاصخو انيط املقو اقاث ند ءادختت نعل هريظن لق لجر كانهو

 ايراحت 0 هةماعتساب هدأ مجاو: هدب ا ةنقوإ :فافالا 2 جيدا :عوصم ةريسو

 نأ ىلح ةلضقو ليو ب تنحل يذلا ا وب | يدنا ال رويغلا لضافلا وهو ايماس

 نع الضف ©« ةرئغلا تان ةيسورلا ةلودلا هتحنمف ةدقتلا ةر غلا كاتب اورعش فاجالا

 رك لا يف يرون تاز رطم عنضم ربك هلو ةيضفلا رمحالابي لملا ةحح لنا

 نامبشلا ناذهو ةماقتساو ةّريغَو الخف هنَغ 3 ال يذلا طرطق يدنفا م لضافلا هم داس

 ةزتعم ةيلاجلا مهب رختمت, نمم
 رسعلا نامصخو اغمت دعب قو نادص لاملاو ه ماعلا ن ناب قتلا 5 داقتعالا عاش دلو

 0 دارتجاو اوت 12 دع لضانالا لاك دكا نأ نيغ امن قيفوتلا

 0 ةورث رهاز بداو نها جعل يلا تاصاف ن نيد لي لالي عج دق ديو

 هنهو يدنفا ليد سو ادني نرش راكو انتانغا ةمدقم ىضراص حرعلا و انو

 دقو*٠ ةينطولا هتريغو هتماقتسا» روبشمو ةعساو ةراحت 3 مواع 555 5-2

 رم دقو ينابسك يدنفا مياس ةسراكبلا نم لك اضيا نيضيقنلا نيب عمجلا يف هعراض

 كل لو ناحيف .يّدتفا قوادو ائاتسا :يدنقا تيختلو نحل كلا ا
 رس
 ا

 السم
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 0 1 هايد 7 7

 حم ةددنق الأ مرنم رد 55 ةراحتلا ِإ

 7 ف -
 ةيلاحلا ةرهر مه ءاردالا والا هيجي انيق 2“ ك وأم بيو ي ىروخلا 9 و يومح

 2 2-5 .٠ 59 5 ** وه ١ -- كل ١

 دقوتو هرطاخ ةعرس -روبثملا دشار يداقا ديشر مهنه» م هتماقتسمو مهطاشنو ميادأب
 75 | ا هل( 5 : 5 .7 ٠ ١

 ةرهازلا يروشلا داع الا هةيهمجح سير دادح دفا هرذدؤو مرد رجأن وهو هداوف
 ٍ 1 ١

 7 7 . ١ كل : 3 / / 00 7 ١

 هراح لماذ و 0 رهاو ليوطلا سالاو كا هللاذع ةيدافالاو مراذ اللا هتوخاو
 أل

 وأ . 99 5 2 : د
 يواحلا محلمو با رغلا بسيلمث و : رو قام فس م..و دارظ 00 0 ساما

 عجم د ©ه مه يهد و

 بيحن و رودب يركشو + هللا فز رح 5و رصأت كاعسو قحلادع يىرتمو يواحلا 5
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 م84 3 ب «ةمؤولتلا هرجاملا خب هوان

 نيطوأب ميلسو يرغش ليلخو القت. ليئاخبمو سبدلا قيفوتو ساحنلا متاحو يناعيف .

 ينيواوه ردنكساو سبدلا ليلخو تنكس: تبق ركع اعلا الوقنو جهرم ليئاخيمو
 الوقت ةيدتفالا ةتؤغلو ميتال ارجاتلا دارمسبا يدا دعس لسانا 0

 تازرطم لمعم بحاص راجحلايدنفا ملاسمهييسنو ريهش تازرطم لمعم يبحاص نيماؤ .
 الوقنو ميهاربا ةيدنفالاو تازرطم لمعم يبحاص قيرز دوادو بيجن ةيدنفالاو اضيأ

 فزؤرعم رحلت نازدب يدنفا كيتاتغاو نيك .تازرطم لم اساض اشيا 11

 مهتينطو قدصو مهتماهشب نوفورعم ماركلا ءالءوه لك و ةيودي تازرطم لمعم بحاصو
 ةفراعتملا عئاضبلاب راجت همعن وباو نْوْعْزا ةيدنفالا نيمقتسملا راجتلا كلذكو

 سانجالا. ةفاك نم ةيئاسنلا تاسوبلملا عئاضبب رجات يدعكلا -سراف يدنفا رذنمو .

 ةيدنفالا هيوخاو ٠ ةلومعلاب ةدحتملا تايالولا جراخ ىلا عئاضبلا فانصا رئاس نحشنو
 عئاضبلا نم اهزيخوب ةكبشملا تافراكسلاب .نارجاتب يدعكلا سرلف نأ 3

 رجات يلطاسق يدنا ميهارباو ٠ ةروكشم ةريغو تابثو ةماقتسا ووذ امهو ةفيحنلا

 رجات نمنخلا :يدنفا همعتو ةريبكلا:تالحملا ةمدتس فاهم در
 ليئاَو يدنفا ميخازيباو هتريغو هتماقتساو هيدا, فوصوم وهو ةسدملا رب 47 ١

 تاراقعلاو كالمالاب رجأت فولعملا

 هوخاو يتاماح حروج ةيدنفالا مهتريغومهتماقتساب رخافت نيذلا انراجت مراك ا نمو

 باحصا مهو قيرزو يتاماح مساب فورعملا لحملا باحصا قيرز بيجنو ميلسو هراتب

 تا. سلا اا تام لا عع ةفراعتملا عئاضملا رئاس يف ةعساو ةراجت

 ةناما لكب هنطو ينب ةمدخل درجت هاك شو مرك سرطب لحم ريك . مرك يدنفا سرطب
 نبطجالا يو كا شالا 0 لال ىوام هلم ىلإ صالخاو

 مرك سرطب عم لماعتي ينل هجو لك نم ةحارلا بابسا مهل رفوي نيذلا نيرفاسملاو
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 هيلع ديزمال امم ةماهشلاوةريغلاو ةنامالاو اروصم نللاو امسجم قدضلا دا

 ةعاضبلا فانصا عيمجب ةراجتلا ىطاعتي تابثلاو ةماقتسالا سا ىلع ينبملا لحملا اذه

 تالوك امو ةيكيناكيمتالاو هدرخوتارهوجمو ريرخو نطق نم ةييوروالاو ةين'ر يمالا
 الامور ريسلف ءازاولما رتاج ةلعتلا تايالولا ةيعلف بيلا اهتم قونتكي) اهوليغو
 تاير للضا الطعم معو هخ و. لك حم ةيرزحرعب ةل ماعم: ةةواجن“ راسو أهلها ؟قف
 لكون ل فعول ارو: .ا فار < يلم نما رقت قاروإ :نويظقف انيدحلا :ككسوءرخاوبلا

 رساب ملاعلا يف فراصملا ةيا ىلع ةيلام تالاوح نوفرصيو اباياو اباهذ ملاعلا تابج

 ابعاونا فالتخا ىلع دومنلا نوعيسو نورتتمو

 فورعملا فولعم بيحنو اح نو ضوع ناربج ةيدنفالا أ كلا انراحت نم

 دوصقموناوخا سرطب وباوناوخا ارمح وباو هوخاومناغهراشب يبيلاودميلسوهاضنو م

 جروجو يسلبارط لاشيمو لوخم جروجو ضوع ىسيعو الوقنو ينومرع نيماو ناوخا

 انومكلا عناصم باحصا نمو ٠ روش نورك قيم حلم دييف مما كقراعو نعش

 عيدوو هناوخاو يروخلا فراعو انيم ردنكساو الوقنو هللارصن عبس ةيدنفالا ريكا

 حهرم ناييلسو هضيرع سجرجو دادح هردنو دّقعم سايلأو هدلوو لوضف ناريجو راحن

 مهريغو ناوخا هنابدو

 ةنامأ نك هنطو ينب ة ةمدخ يف نافتم لضاف هيزنو 3 رحو قداص ينطو كانهو

 فرشلاو ةءورملا لجر هب ينعا 0 اند ا يوم نيواعا

 ةرجاجملا ةرادآ يف صحافلا وضعا يرابرب يدنفا ليئومض ةوخنلاو ةيمحلاو ةهازنلاو

 + ءانثلاو ركشلا رغب همسا ةدري نم ؤا ميركلا اذه لبحي اذ نيف كرويوين ءافرم يف

 اينطولا ةريغلا نم ربظا ةرجابما ةرادا يف هزك رم اب لغش ىتلا ةليوطلا نيننسلا يفف

 ارذقملا نمو رطاقلا تليصلاو "نسخلا ركذلا هل داخل ام فظارملا" فرتشو ةقازتلاو

 م
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 انهلثيبفةماه اروما هيلانوضوفيو مهتقث لك هب نوعضي رومالا ءايلوا لعجام ةيلقعلا
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 ,مسالا عفري ةعفانلا هلامعاو ءارغلا هيت أم لثميو ةيروسلا ةلازنلا رختفت ميركلا مبشلا

 يرابرب يدنفا ليئومص لضافلا ميركلاو ينطولا
 ةفيآ
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 يق هسخبيو انترجه رايد يف رخافن هلضفو هملع لثمبو معا و يف يروسلا

 ركشلاو رطاعلا ءانثلا ساطرق ىلع راختفالا دادمب هتاحفص ىلع همسا نودي مل اذا هقح

 بزالض رف ةريغلاو ةماهشلاو ةماقتسالا يوذ ىلعءانتلاو نيد نسحملا كش قآل ليزحلا
 حشر يذلا ناعمس يدنفا نوطناو م ودبق يدنفالياخيم ةسايسلا 8 8-5 غبنو

 يدنفاجروجعرابلا يماحملاةاماحملانف ينوكرويوينةيالويفنويشلا سلجم ةيوضعلةرم ريغ

 يدنفا دكت داتسالا ةليمحلا نونفلا 0 الوقن يدنفا سواردنا ةسدنبلا يفو سراف

 نفلا اذه يف نيعرابلا ربشا ىراجو ةعساو ةرهش لاذ ىتح ىقيسوملا نف يف غبن فولعم
 تايالولا مظعمناسحتسا فداص يذلا ينطولا ديشنلا اهصخا ةريثك اناحلا فلا دقو

 ىفخي الو ةدحتملا تايالولا ةموكح نم هيلع قداصملا يمسرلا ينطولا ديشنلا ادغ امبرو

 يف غبنو٠ رويغلا ينطولا اذه ةطساوب امومع نييروسلا ىلع كلذب دوعي رخفلا نم مك

 يدنقا دعساو بيدالا اذه مسا لبحي نمو ناربج لياخ ناربج قيقدلا يوديلا ريوصتلا

 ال امه كلو رك مهريغ غو ٠ةيطع يدنفا' ناربجو دوصقم يدنفا الوقنو نصغ

 يدنفا عيدو تاغوصملا عاونا رئاسو تارهوجملاو ىلحلا عنص يفو هئافيتسال ةجاح
 هيداو هلضت لفورعملا: هداعس

 مييلاوهظ دو ا سلا ١ اننا يللا ةيرهربلا تاراك 21 دلع اما
 مراكا نمرويغلا هحاصو فرعي نا نم ربشاف نوصرب يدنفا ميلس رخال 13 راد

 هللادبع موحرملا ناك دقلو٠ ءابدالاو بدالل اعيجشتو ةريغو 7 داو اناني

 ربك نم هعرضمو عيمجلا نم ابوبحمو عيمجلل ابجم الضاف ارويغو امرك امبش نوصرب

 ءايحا باتكلا اذه تاحفص ىلع همسر تبثنو كرويوين يف ةلازنلاب تلح يتلا ايازرلا

 ( ظ هزات هلاططاو ام قادر نين كاك ولد نال كفل

 ةلئاع يه ةدحنملا تايالولا يف ناطيتسالا دصق ترجاه ةيروس ةلئاع لوا نا انركذ



 مةه١ تقلا( ةيروسلا ةرجامملا :نرأت دا

 سن ااا ا 1 و 2ك 2 ل 2 يي بيبي ةة 000-

 نونف يف اوغبن دو 1 هدالوأ نابو يليبرعلاب فورعملا شولا/ ضوع فسوي موخرملا

٠.٠ 

 ةرجابم دعبف * ركشلاب خيراتلا اهنوديو مهنم فولالا هل اهرك ذي ةمدخ ةرجابملا ةرادا يف
 وعجم
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 موج تا هن ةرجاملا 0 ا مالا

 ثيل 00 أس جحا ده عدكم 0 اخ هس
 ذكي

 مااا ةيلاالاو ةيئاثولاو ةنابملا ملا ناسا ةيزيكتالاو سرك

 قات عير ىلع دالبلا سيئر لمح يف انس اوراض ايلعلا تاماقملا يوذ نم باحضا
 يلفح كلذ دعبو ٠ اضيا ةيناربعلا ةغللا نقتا كانهو فيرشلا سدقلا يف اك ريما ةلودلا

 ىلع ىنثاو هحدمف دنلفيلك رفورك دبعلا كلذ يف ناك و ةدحتملا تايالولا سيئر ةلباقمب

 كلذ 208 ايلتس نك يتلا كا ةمدخ يف ةيسايسلا هتردقمو هفرصت نسح

 يزوج ام طاقنلاو ا ةنامالا نم ىدبأ كانهو ةرجامملا ةرادا يف اصحاف اوضع :

 ةفيظو مامز ملتسا ناك يرن يلا هب ولو نيضحاتلا نسكو ةضو ىلا 00000

 مويلا ىتح اهيلع هنوركشي نوريثك .لاز ام ىلج تامدخ نيرجاوملا ةموق مدخ دقو ىقرإ
 ىلع فكعو ةرجاهملا ةرادا يف هزك رم ىفعتسا هنم لبا املف ريثك هملا ضرم هارتعاو

 ىقاعدلا تالاكو لك عرشو ةعيرشلا يف روتك ف نفل لانو اهب غبنف ةعيرشلا سردغ

 مت امهل ميقاو هفراعمو هئاقدصأ مومع نم هيلعافوس أم هبحن ىضق نا ىلا كلذ ىلعمادو

 اع هللا همحر نك دقو ودق نحب ديقفلا اريدقت بئاجلو نيبو اق )0

 ةديرج لغد لول وهو ٠ مهتدعاسم يف ةبغرلا ديدش هنطو ينب ىلع ارويغ اميركا

 اهرك ذ فلاسلا اك اك رتما "بك وك ةذيرزج يو حبلا ىف ةيرع

 ناردب يدنفا بيحن اهبحاصل ةيقالا ةدضنملا تدضن باتكلا اذه فورح نا انلقو

 . ةينامث ماقم موقتو عنصلا ةبيجع ةلا يهو» يبرعلا ملاعلا يف ابعون نم ةيناثلا يهو

 يف يتلا عراضت حيتافم اهيفو هنولغشي يذلا زيحلا نم اءزج لغشت الو ديلاب نيدضنم
 نمةيصوصخ ةعطق طقستامحاتفمىلع لماعلا برضي امدنعف ( رتيربيطلا) ةيتاكلا ةل الا
 ار اهلا سح ني« قرجلا ةيمازلا نيعاطلا _حالطصا يف اهنوعدي ام يهو ساحنلا

 ىلا ص وصخم ىرجم يفةعطقلا كلت طقستو بورضما حاتقملا ىلع ارهاظ هناا نول

 .ناىلا اهريغو اهريغ طقس رخا حاتفم ىلع برش اذاو» عفترم اهجوو هيف فقت ناكف



 دن © 88 لرسم يف نويروسلا 2[ د ها
 01 ا 1 0 1 اا م ا 0 وو

 3 7 تدم اكملا يف فصرت ار كاعإلو طا انك ليك

 0 ا 0
 صاصرلا بكسنيف روبعم صاصرةيف ةل الا نم رخا ناكمىلا ةدحاو ةعطق ابناك اهعفرتو

 فورحلاب الماك رطسلا جرخيو دمجتف درابلا ءاوبلا نم ىرجمل ضرعت مث تابمالا
 ةقيرطب ىلوالا اهدك ام يلا تابمالا عزوتت كلذ دعبو ٠ لماعلا دارا امك تاملكلاو
 ناكم ىلا ةدحاو ةعطق لزنيف روكذملا رطسلا اماو ٠ ارج و اهلامعتسا داعيف ادج ةبيرغ
 ظ 8 ةشهدم ةعانصو ةقئاذ ةقد , ريبك, لقح اهنم عمتجي تح مريغ ةلييدلد

 يهو فيطللا :سنجلا نم يبف ليلدلا ةعلطم ةرادا يف ةل الا كلت ريدت ينلا ديلا اما

 اكملا
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 كك ااا عا ااا اا الا 0000 عع ا

 كاهو ةعبطملا بحاص ناردب يدنفا بيجن ةقيقش ناردب يجرج ليتم ةبيدالا ةسن الا دي
 ابيلع لغتشت يتلا ناردب ليتم ةميدالاو ةيبرعلا ةدضنملا يا ةروك ذملا ةل الا مسر
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 ا نير ريغو تافاشتكاو تاعارتخاو 5 نيب مهتب رع رابد ىف ةمج رآثا

 هيلع انفوقو رذعتل اهرك ذ نع انض



 مها/ 7 6 ةيروسلا ةرحامملا خيرات نراع

 .تآتةمصاعلا نظساود

 دما مهبلاغو ةمسن ٠٠١ 55١٠ نيب ةمصاعلا ىف نيبروسلا ددع حوارتب

 سويجرواج سدقلا مسا ىلع( ةرجالاب) ةسينك مبلو ٠ ةفلتخملا عئاضبلاو رامتالا يم

 ةرهاز ةيعمج كانهو ٠ ةيريخ ةيعمج اهعشيو ٠ مولس بويا يروخلا بالا سدق اهيعار
 01 لن فنون يدا: ننزا رويملا يطهل اهتم كاوا ا

0 
2-1 

1 

3 

 ندم : 00

 املا يكل ل[ ةرهر ةعبج نيو سوبا يبقا نابلا لسانا 00



 2 نيم ي نويدوسلا »- عع . مه/##

 1ك ااا ااا ا 0 عا 200000000000

 يروسلا مس الإ عفرو ا ءانبا ريخ هب ال. ىعس ةنيدملا كلت 0 تقام يذلا

 هاف : مسالا ين 5 رسل ةدالا ندم ان يف اضيا ءاضيب دب هلو نييك ريمالا ني
 تق يقي زيلكنالا ةغلا نا دقو ةنانريتاصقو ةةئاشتاالا تلو يرطف اك ذ وذ بيدالا

 ش ياسو ا را هي وول 25

 ةخفصلا يف .رهاظلا همسر يف اهارتو ليمجلاب رارقالا ةرابع اهيلع ةشوقنم ةيبهذ ايلادم
 :فرر بوباو فسوب نايدنفالاو يليبرعلا ميهاربا روك دلا نظل نمو“ ةيلاتلا

 ينوعرز يدنفا حروجو ٠ ةمصاعلا لاجر مهاب لاصتاو ةف رههيا “هاد ةعساو ةراحن 5

 ٠ شواج داوفو يروصلا سايلاو ولحلا سجرج تاجاوخلاو ةيدنفالا اهيف لضافالا نمو

 ظ مهريغو كيك جدوجو يرادنعلا سج رجو

 _كرويوين نيلوا

 هلاوحتب مهنم اهيف رمزم لواو 18٠ ةنس ذنم نيلوا ىلا نييروسلا ةرجاهم تادتبا

 اهونطوتساو ةقافرا نم ةئب ابيلا داعف اهرظنم هقارف فوصاقلا ردب ميهاربا عيبلا يف

 .يقرفتم ةيادبلا'يف اوناك و٠ ةمسن 115 اهيف مهددع راض ىتح نورخا مهعبت مث نمو

 نيمحيلا قرعب عومجملا لاملا نم ةظهاب غلابم مهتافالتخا بسب اودبكتو نيرفانتم ةملكلا

 ب بتتساف مهنملك تعمجو مهئاتش تمضف نانبل ةرهز اهوعد ةيعمج !ءواشنا ار ا نول

 مسالا عفرو ةيلاجلا دارفا نبي ةفلالا داجبإ ةيعمجلا ةياغو ةلدابتملا ةبحملاو مالسلا مهني

 رص يف 1 اا ل ترا اقاارا اج ريل مقاذقو ناكر ألا بع يف يرونلا

 ليقارعلاو تالا نمارليبسيف ماق امر ىلعليبنا !هتياغ يف ةيعمجلا كلت تنبت دقو

 7 0 مهريغو ةطسوتم مهتلاحو داع نوطاعتي 3 ةيلاحلا لاجر ن 0

 ةيدنفالا مهنم ةماقتيالاو لضفلا, لاجبر نم ريبك ددع مهنيا ل 0 لاغشاو لماما

 يروخلا سراف ليلخو زيرح دوادو هتريغب روهشملا ينيلقعبلا ديع نبايلا.تاجاوخلاو
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 هدبغ سايلاو هللا قذر روصنم عيدوو ينامرجلا فيصان بيجنو فونصاقلا ردب يجازو
 مهريغو دشار يب نايعا دشارو اياوص بيد سايلاو نادشر

 ئ _كرويوين ني م

 ةماركلاو لضفلا لاجر.نم ددع ابيفو مامتلاب اهددع مّلعن ال ةيلاج سويك رس يف

 محلمو ف ليئاخيمو رامخ ايليا ةيذنفالاو يليجر وبا يدنفا .مجن زويغلا ينطولا مهئم

 م معو متاح ميهارب داو دواد ميلسو ي ايجر وبا بيحنو دباب يبأ

 رو 5 اقينج

 ىلعف مزتريغو مهئاخسو ابلاسر ممهب ةريبك اهتكلو اهددع ىف ةردص ل
 نهأك .ايمدخي ليئاخم نيدقلا هسا ىلع ةيسك ذوئرا ةسينك اوصف نت يطا ١

 ةيعمج اضا ميلو ٠ سجرج سونط لايناد يروخلا لضافلا بالا سدق وه.رويغ عدو

 ةيمحلاو ىقتلاو: ةريغلا لها نم هلت اهءواضعاو هيلا راتكملا تالا 0 10

 2 ديروسلا لماعم ىف نولغتشي افينح قل ةيلاخلا لاجر نم مظعالا داوسلاو

 وهو يدورابلا يدنفا انيلص 550 جاتلا مهنم كالمالا باحصاو ماركلا راجتلا نم

 ادوتا هاربا هلخوو كلامو رجاتا همسلعلا 0 20 7 00
 دعس انج ةيدنفالا اهيف كالمآلا باحصا نمو. دادسلا يدنقا ىحرج انضر راسا 0

 نافورعم ناينطو كانهو .٠ ةديدجلا بيبحو ميهارباو لوبعد همغنو سونط ميهاربأو

 لاقي قحلاو ينصحلا يدنفا ناميامو سيسقلا يدنفا لايناد اههو امبتءورموبامهتريغب

 و ةريغو سفن ةزع ووذ اهيف ةيلاجلا لاجر نأ
 و م أ

 ظ ا 00 ةفلتخم لاغشاب .نولغتشي ةمسنت ٠ نمل يف نينرودلا مدع 1

 يدنفا. محن فورعملا كالماو بتعمل رولا كيم ةاقسل] ةةحلا ةينطولا يوذ نم
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 فسوي يدنفا ليئومص ميقتسملا رجاتلاو لضافلا بيدالا مهنمو نيينطولا نيب ةملكلا دفا
 مهريغو قزر فيصانو ميلسو حرف ردنكساو هيخاو دوسالا نيما ةيدنفالاو ناعمس

 - كروب د فراك تا

 لكيه اهلاجر ربشا نمو ةريغلا ةريثك ةمبلا ةريبك ددعلا ةريغص لفسرفولك ةيلاج
 جروج تاجاوخلا اهبف لضافالا نمو ةٌعساو كالما بحاصو رجان هللادبع يدنفا

 مهريغو يحومملا اخو هللادبع سونيت رامو

0 
 نإ دق ناقل عنق ل بي فان انهو نيله خلاو ةحايشلاب "اقع ناوحل: امف

 . اههتريغوامهتينطوب راختفالا قحبو نيبنطولا نيب ةيماس ةلزنم امبلو ةفاتخملا عئاضبلا

 ؤ لد اك
 زوضتم يدنفا سوي طاشنلاو ةماقتسالاب مبنم زاتما قو اه ددعلا وليلق نويزوسلا

 .بيبحو عبنلا يدنفا سجرجو اضيا كالما بحاص وهو فورعملا رجاتلا يلحاسلا

 بويد يدنفا

 اينافلستي - تنزاب تلوم

 اينطوو اميرك ارجنات آريق فرعن أمنا ةنيدملا هذه يفر نييزوسلا دع مامنلاب ملعن ال
 184 5مقنس ةدحتملا تابالولا ىلا - 0 يدا جرمابلا و 1 2

 ذنم يراحتلا هلحم سسا كلذ دعبو نييروَسلا :ةداع فول 3 بسح عيبلا ىطأعتو

 ةيلكلا فان ماقلا :عوفرم' ادهو اك الما 'ىنقاو 'اروك لم احااحن. زرعباف ةنبم 18 نين

 ىلا لؤخدلا ىلع نيينطاوملا نم نيزيثك ةدعاسب روكشلا هيعس ةديمحتلا!هرث آم نمو
 هدازصاخلا ةبيجنم تاقفتلا لك عفدي ناك و كيسكملاوادنك قيرط نع رايدلا هذه
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 7-3 1 1 1 22222 2500000000 00 ما ااا ااا للا

 ولا مار 0 هلاثما نس أحاحن هللا

 : ش هأذ رسو دومع ليارجو ميهارباو دوعس فيصأان

  ستس وشن اسم لول ةيلاج '

 ٠ لماعملا يف نولغتشي مهملاغ ةمسن ةيامعبرالا لول يف نييرووسلا دع سا

 اص - ١ 1

 ناصحلا يدنفا جروج رويغلا ينطولاو ريبكلاىنغلاو ينم ىلا

 او

 ا

 مهلو



٠١ 

 0 رسما يي 0 قدح 3

 2111010111[ ااا لا ذدكف ذيل 5100 اللالا ك3 33533050

 مايقلا اهتياغو يروسلا بادالا را دبع | ةيلاحلا ء يت 7

 نويع يف ةنيماش ةلزنم امومع ةيلاجللو ٠ ناسحالاو ربلا لمعو ةينيدلا 5

 .موحرملا نسحلا تيصلاو ةديمحلا رْث أملا وذ وه لول نطق يروس لواو نييك ريمالا
 وهو هلضفو هبداب فورعملا هرصنع يدنفا ليثاخيم لضافلا بيدالا دلاو هرصئع امق

 لضاف هيجوو رويغ ينطو كانهو ٠ ا كالما بحاصو ديحم 0 رجات

 رجاتي وهو نييك ريمالا نويع يف ةيماسلا ةلزنملا وذ ناصخلا فسوي يندنفا جروج وه
 بلمدلو تالارلامت ١) قر 2 قورتعو ةككمةيامو فن هلو كذلمالاب

 تذنصلا ميرك كلا ٠٠١٠١ ل1 ردو ةنيشا نم نع هلو لسا يف (ورئايت)
 همعط ةندنفالا كانه ةلازلا مراك ا نمو «هلاثما نم هللا رثك ا سفنلا زيزع قالخالا ثمد

 هرصنع صقرمو يروخلا سرطبو شايع الوقنو همعن سجرجو شاول

 ا 06 قندرل ةلاعع

 ىنطولا لضفي كلذواممركو !نالثثا ابماود تفرع ةمد 3 ةيلاح لفزول ة ةنيدم يف

 رجالا ركل ىلا 5 ١ ادرمل عينلا تملا قئانلاو ةزرقلا ديلا ولا
 ءا 2 لاعفالاو ء ءاضبملا يديالا نم هلامو لضافلا اذه ريخب عمسي مل اذ نمو ر 0 ظ

 3 ىلا ميق ل ري ل1 فرش يسأل يذل قابلا هناق ةبيز كلا هلا. زنلا كلت نيبو

 هب ينعا ةليزج مراكمو ةعّساو فراعمو ارهاز ابدإ بسنلاو بسحلا فرشو رصنعلا

 ةوالطب مالقالا ةلمح نييد روبشملا زوريك رصن سونط فسوب خيشلا لضافلا بيدالا

 هلو ةيبرعلا هتغل نع الضف ةيبنجا تاغل ةدع يف عيلض رض هئحايم يماسو هتاباتك

 زيزعت ىلع مئادلا هربسو ةينطولا هتريغو هروعش ةقر تناك ول اذبحانو ٠ ةديفم فيلات

 بجي زوريك رصن فسويف ٠ رجبملا يف اننابش نم نيريثك بولق يف يروسلا مسالا

 زازتعالا امومع نييروسلل قحيوحودممو ليلج وه ام لكك يف اجذومنو ةودق ذختب نا
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 م
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 و هفراعمو هبادابو هه
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 مبلو ةفلتخم لاغشاب نوطاعتي ةيامتسو فين دئافيلك يف ةيروسلا ةيلاجلا ددع غلب
 كيلوثاكلا مورلا ةفئاطل سويجرواج سيدقلا ةيعمج يهو ةيبداو ةيفئاط تايعمج

 سيدقلا ةيعمجو ايليا سيدقلا ةيعمجو سك ذوئرالا مورأل سوالوقن سيدقلا ةيعمجو
 يروخلا سدق اهنهاك كيلوثاكلا مورلل ةسينك اهيف دجويو ٠ ةنراوملل نورام انحوب
 ليلجلا بالا سدق اهنهاك (ةرجالاب) سك ذوئرالا ءورلل تلك و هشرم سويلبماب

 ةربشلا يعساولا ناوخا لوخم ةيدنفالا ايف ةيلاحلا ءارك نمو حهرم ناميلس يروخلا

 طقالز هك دالوب هرق هيعارباو ةديع يدنفا ديشرو مهتريغو مهباداو مهتماقتساب

 فراعو لماكو ّيروخلا بيسحو يروخلا ديشرو يلحاسلا ميهارباو انح فسويو
 رويغو لضاف مهنم لكف هبيبلام حامو يلفروأ

 ني مدا دوت ةلاكم

 هونغ رك لاف هيلا دل ةاديرالا نلت ينو :روسلا ددع زهات

 يف عمسي ال نم لقو ريدقلا كالملاو ريبكلا رجاتلا زوريك رضن ليئاخيم خيشلا وه

 5” ينب ةدعاسم ليبس يف قفنا يذلا ديلا يدنلا داوحلا اذه مساب رجبلا

 ك4 نإ قو ىدكالا نوط ال از طلال قل رغ يف دلععل غلابم مهنع

 ردن حا 2 ملاع ابيف وردا وا اواملا حيزا تامتيسا ل

 كا مولس يدنفا سيحن ر روتك دلا 0 بردالا وه رهام بيبطو د يساطنو

 ليئاخيم ابلاجر لضافاو اهراج اجت مراكا نمو ٠ كح الفي الا اذم

 يدقا جروجو رويغلا يطول 2 ا سجرجو كالمو رجات طيسلا قفا

 ديلا يدنلا ىحج يدقق سجرج لضافلا مب مشلاو هتينطو قدصو هت ديس تم تا

 طيشنلا تيذالاو كح عضارباو لياغيمو دعسا لضافالا مءواسناو دول ميركلاو

5-52 
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 روصنم خيشلاو ءابجنلا هدالواو لضاف يدنفا نيما ميقتسملا لضافلاو اراد يدنفا سأيلا
0 

 .دينج يدنفا رمنو ةينطولا امتريغب نافوزعم امهو زوريك دعس ردب خيشلا هوخاو دغس

 سجرجو يوالحلا ميلسو دادحلا دعسا تاجاوخلاو ةيدنفالا نم لك و كالمو رجنت

 ءايدالاو يجرم ا نادبشو ردأن ليباخيمو هرمح وأ هللادبعو هيخاو 5 0 يجرخا

01 : : 1 - 7-1 
 8 مأ 0 هبل ااحلا لضافا نم دادحلا سابلاو 2 هايتس دادحلا يدنفأ ىحار مراذ "الأ

 ءايدالاو 0 رصت كيشر خيشلا تركلا ةغبانلاو رويغلا ىنطولا كيلدك و راحتنا

 .سوينوطناوىحادرفلا ن ساملاو اع فا سواردناو يحاد رعلاانحو اشرطلا ميلس

 ةماهشو لضف وود راك د 2 يساذط ميأسو أاياوص

- 

  اتوسانيم لوي تناس ةيلاج

 ىتح اهيف نورثاكتي اونخا مث نمو عينلل مهلاوحتب ةنيذملا هذه نويروسلا لخد
 ا 10 ا 1 0 . 2 01 2 5

 هبراحت 000 5 ريص ند اسف نم ابق اك الما اوعاّباو هنامسمخحلا م 000 دار

 يع ١

6 0 1 1 
 «ةلسح هدي ميل و رسعلا 0 ةعس يف لود تناس يف ن علا ولا 0 0 وأ يدنفا ٠

 ةيصهدملا تاصعتلل سيلو مهنيب حان ءالسلاو ؟+ ه رول ل ةيسطْولا 7 ةيراحتلا مهن اقالعو

 0 مهواعد ل اصت الق ىنسحلاب ( ىوسيف يداع راحش ثدجح اداو مهدنع ر 31
 أ

 سيدعلا ةيعمج يهو 2 ةيعمج مهلو ةيعانصو ةيراحت نيب ةعونتم ميلاطتلاو 2 كاحلا
 ل دك د ورا 4 0 .

 مهرئاعش نونطاوملا اق م هسسدل ءاشنال اة امض ىعيسل ةيعمجلا هدهؤو سويجروأج .'

 لوخم يدنا فسوب



 1 | جرو 7-0 لضافلا رويغلا ب سس
00 
 ئراكع ى

 ظك*100011110100ما ااا ااا الا 10 ا ا ااا ااا 0

 دنت 15 1-1
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 ظ
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 0-20 5« ةيروسلا ةرجوأملا خيرات »

 اننافلست بج يرعسشكل و ةيلاج

 ددعو7 + ”ةفاتحم ال اجبت | نوطاعتي اني ةايفالتلا يعود يث هيلاحلا ددع ودرب

 داقر مسأ ىلع ةثمتكا مهلو ٠ ةراحتلاب نولغتشي رفنو محفلا يا 2 نر مينم

 ةبريخ ةيعمج مهلو ةفئاطلا ءانبا ءاخسو فوطق سحرج يروخلا 9 هوب تديش كيلدلا

 فسوي ئروخلا لاضملا بالا سبق وهو ناتلا ةيسكلا نداك ام 0000

 نسحبو عالطا هد وع لضف وذ 26 وهو ةيبوهدألا دما هيام 0 أذبأ

 نيف قر. ]و ا "ملا ةمدخ 1 هكييسما رفالاو ة 4 انودلأو ةدرعلا تاغنلأ

 مياعتلاو ةيبرعلا ةغالا يدامم ةصاخ ةسردم يف م و ةثامآو طابو ةمه 010 ل

 اوكسوم قشلا كقول ةيقاطلا تانو نايس نم رمت ددنل يس كلا كيترتلاو يحيا

 هيلع بحوتسام لامعالا ديحم نم.ةريصعلا هتباعر ةذم ىف ىدباو ةتفئاطن ةصاخ ة ةرتعم

 ليزح :ىعأأ ركشلا

 لمعم 2 سا يشوبلا همعل نمايلا تاحاوخلاو ةدئقالا 3 اح لا لب , مخ مأ 7.

5 0 1 1 | 

 راطيبلا 1 ميهار داو يملا يروسلا-“ ل اهلا بحاص ئدورامل | اتعدس 2١ زو ريد داحس

 قا فس و! 5  ى دسا 3 ديب ا كت ا دعي رمت ا ا : يرسو ا ريس 3 3 ا 7 ا 6-0-0 0 كفا 0

 هوخأو ناظاف يج 2 صوع ن تا يلعلالا يج حو ٠ ىدورأب توععي نسجرجمل

 وبد يشد . 0 0 5 هدو اة ةيدنقالا نور ردعلا راحتلا كلذت 20 ناظاق ' مح

 وعلا سوم يأس سواك ط ناعمس

 نوطاعت مهد ةمسن ةنامعب 0 هنا [اييارأتلا ند نوت "وا يف 0 ا ددع 0

9 2 



 ا 1 7, 7 2 2 2 7 2 2 2 72 0 6 7 7 7 7 2 2 7 72 72 2 76 7 72 7 7 7 7 7 72 7 72 7 7 7 7 2 7.2 7 7 72 ًِ 2 6 6 72 4 2 72 7 ًِ 7 ًِ ًِ 0 7 72 0 2 7 72 5 حا وحج ج روح وا ع و وحلا ووجع وع وع هوس مس -



 01 ت0 4 0 هه 0 خب# 00

 ااا ااا اا للا اذ ظكه”01010110110101100 ع ع لاا ةحقحتمحو د

 ةيناثلا يه ةسينكلا كلتو 9 يروخلا طيشنلا لماعلا ىفتلاو رق لا

 الضفو هميعر ل عقرو هلل ةمدخ ىلع 2 وي ٠ هيهاشتم نسحو ةهئمب تديش يتلا

 سردي ةفئاطلاب ةصاخ ةسردم ةراذاب اًضيا موق مايق ريخ ةيئاعرلا هتاجاوب همايق نع

 نم اهتذمالت ددعو ةيسنكلا ىقيسوملاو يحيسملا. ميلعتلاو ةيرعلا ةغالا ىدابم هتاذب اب

 اطاشتو ةمهو-ةقيقم ةريغ لضافلا بالا انبلو ءاحدع نتلا هاش

 0 3 ةولق 0 0 الاثمو 00 نورك و 03 يدابم ةماقتساو

 سرع 00 00 يدارع 00 2 0 قروخلا 0 9 6

 اولي نازدتاو هع قام تك هللادبع مواس مراك الاو رامعلا فسويو

 مهربغو سيلسفلا ميعاربأو قذر هلا ناصبلا هان

 ىبروسلو هيلا راثملا ىدلا ضم 10 5-3 :كلاب 6 ةنريخ ةيعمج ةيلاحلا كلتلو

 ليثمت نسحا ىقارلا يروبسلا نوادي مبضعبو نييذ ؟رمالا نس ةنلسح ةازام نوت راما

 :رك1د كون هالات ثور ظ

 ليم انوا د ثروت بالو ىلا اهريخو انوسانيم.ةبالو نم نيروسلا 00

 0 ل1 يف ةيالرلا ندم. يربك اوكا ةنيدم ىف 1 دو ةئس نرسل يعم

 اللا بس رف رداةلم !ةباذتمو  ةيراص الحم اوحتتفا راو هر عئاضبلا
 عرازملا اواشناو ةيعارز يضارا اوذخاو انوسانبم لوي تضالس نه اورد عما

 ةيروسلا ةدومع لنا عرازملا تل ىلع قلطا لقو أضع مصعب نيرواحم

 4 0 يا

 عيبلا نوطاعتي م ممم مظعالا دآو ل ةناوسمخ ثوأد 2 رق 5335- غلب ظ

 10 مهصعب عاتبا لقو رمكسم حاحن 8 يراد ةيراحت ل ا ناحصا مهضعبو



 26 “7 |, 01 1 0 1 َء ًٌ يي عج عج ل يي يي اع ا مالا 0 حعساخا

 ما

 و



 ما 8-5 مو ةرجأملا كب 5 :

 ءءامنسا انلضن 7 هنا فس انو ةيلاحلا كلت ىف دداس مالّسلاو ةينبالا نم ءاهريش

 ةمنركلا ةيلاحلا هذه 7 د نع اه ستمل م نيرويغلأ

 و رمثتسا# ةيداصتقالا مهنو* وش اور 3 ريعص 0 قلو 7 ةعارد لا ممظعم 5 لقو

 نم اوحصا ىرح لبوط نمر مييلع صمد ملك يروسلا أب فرغ طاذنو مي مييضارأ

 قف نييروسلا ددعو نيينطولا راحتلاو فزايصلا ةعن اوئستكاو ةريشلا يا 0

 نولغتشي ةئملاب 58 . يتالا لدعملا ىلع ميلاغشاو ةمسن ةيامعبسلا ىلع وبري اهلك ةياالولا

 رثك او ةلمع ةئملا, هو نولوحتملا نوعايبلا مهلثمو ةراحتلا نوطاعتي ةثملا ١هو.ةعارزلاب
 7 ١

 رم داوسلاو مه 0-03 يي د الا نوتسلوو 1 3 0 ُ ةيراحتلا تدلل

6 6 7 1847 * 
 م 2 -ٍ .٠ 8 | 7 + ٠ 5 م 35 .٠

 باب احعسب ال / 0 هسا يف نولخادت 9 اد بزوي ةيالو يي - ظ

 نونيابتم ةيسايسلا مهيهاذم يف مهو رك ذِي ناش ةيمومعلا
 224 7 هه ؤا
 توك اد ا

 اكل نع كلذ اييمصا اذا زضت لصتي مل ن 000 نيبرودسل نحب ا لوا

 يأ ل ةيناحم َّى ىصارا عطقت ةم ل تعرش ايي اه دايدرالاب اوذخا مث_نمع

 ١ ةكاسم هرهع نم نيرشعلاو هيدا د صخعس لد يهعل 1 -- 0 يف / 5 نم تارشعلاو ظيداحلا ملا صخشت لكح نلوعت قيل 00

 نيعيرالا 1 0 تاللئاعلا ددع - ةنيعم طور زيبع تقلا اناحم ا نادف 1

 ميلا اوحا تواصو 5 0 تو 0 مبتقر عمو 0 52 كعن كلر

 اوحر امو هذه اور سخيإ عيبلاو ةعارزؤلا ني 535 5 ممم نيدلا الإ ٠ ةياغأل 2 ةيداملا

 جيا ميل تناكو يدوسلا داحتالا ةزهز ابمسا ةيعمج ىبكر ىف مبل تناك و» كل

 نرذلا نمو ةينيتكلا باويا :تلفقاو ةيغمجلا تيغلا ةيصوضخ ناجل كل
 اذهل نيرر)ا نيلئلاو هفاكسلا نيسا فسري تاجاوخلا ضرازم ا



 0 ا ل نويووسلا لد ١ يار

 مهريغو أباس سد>رج

 0 وا قولو هيلا
 كلت ىلا مهترجابم ءدبو ةيروس ةلئاع نيسمخ وحن اهيحاوضو نوتسلو يف نطقب

 الحم ناحصا رفنو ةعارزلا نوظاعتي مهتم مظعالا داوسلاو ١5٠ ةنس ناك ةبحلال

 بتاريج اوقاف نويروسلا نوعرازملاو ”تاراقعو كالما باحضا هبلك و ٠ ةيراحت
 طالتخا مبلو ادي ةنسح ةلاحب ةبيدالاو ةيداملا مبلاوحاو ةيغارزلا نونفلاب نييك ريمال#

 * ريطخ يسايس دوفن مهضعبلو مهروما 6 ل و را 5 6

 2 0 ءارضلاو ءارسلا يف اعم مبك ارتشاو اضعب مهضعب ةبحمب ةيلاحلا كلت ترهتشاو

 ةيحانلا كلت يف مهناطيتسا ىلع ترم يتلاةنس ةرشع ثالثلا ةدمب مهنيب راحش ربخب عمسي

 000000 | مسرب تايلوهلاو ةيكفألا ةيلاحلا كلت لالا قم رك هلأ صيد

 301- سيبقلا مب .هارباو 0 نا نسوكاطو .ناماطم وبا شيلد 1

 ظ احالفو امدقت هللا مهداز

 يت ضاك ةيلاع

 5٠ وحن أهيف مهددعو ةنس ةرشع ميزا دنس نراك - ىف نوي دولا لون

 وتلا دولا بآل نهلك هيو ةناعر قوت ةرشمو ةقاح هيكل 00007

 ةريبك ةورث يوذ اوحبصاف حاجنلا رغث مهلرتفا نيذلا نم ددع ةيلاحلا يفو* يني الوقت

 لياخيمو لبش سجرج ناعمسو لياخ تاجاوخلاو ةيدنفالا مهنم ةيساَ كالماو

 (ةاجارخلا ةعساولا كالمالا باحصا نيعرازملا د نوفورعم راحت مهو كياحلا اريج

 ينداك يف ةلازنللو 8 مهريغو (ىدعس ىسومو ين اويكو اديش انحو ا روج

 ينك رثمالا نيب عيفر , مأفم 3 و ماس رامشعإ



 200 ا ةيروسلا ةرحامملا خيرات ذي

 اتوسانيم ةبالو ين نوبوونلا

 ليبح نم مهمظعم ةمسن .نيعلالا .ءاهز ةبالولا هذه يف نيو عومجم غلب

 مهددع أمأ 188١ ةنس يلاوح ام ىلا عجرب اتوسانيم ىلا مهنرجابم خيراتو ٠ نائبل

 كنت صخاو ةنالو 5 ف قدير وملا نا ةيالولا ندم تاما 3 براضف 286

 اهريغو ا رك ثولودو لَو تا شياو ا نفك

 دف رسل انيم ةفلاحكل

 ةراختلا طاغتي مين مسق ةياسرالا ءاعز نييلوبانع ند نسروسلا 0
 ٠ ةخاطلاو ريوصتلاو ةراجنلاك ةفلتخم عئانص هتنبم رخا مسقو لعافلا لغش مسقو
 ودرايلب ةثالثو ةنأمس ةعبراو « ا يارد» ةيئامت ايه زرت كافل ةيراحتلا ميلاحمو

 نغاضتللو فالخال رثا ال ةيلئاع مهضعي عم ةياخادلا ميهنوءوشو 3 يوابق نانثاو

: 70 0 / : : 000 

 دحاوف م خال قروسلا حلاصلا ماما مهفقوم اع ٠ 0 يرورممحو ٠ طارق ويا

 : 'إ 00 : ١
 ىلع عك مهدنعو ٠ ةئملاب 46 ىلع نويرب هن يدا ةيسنحلاب مرنم نوكيا

 ةدحاولا تايعمج مبلو:قزر سلوب يروخلا لضافلا سدق اهنهاك 'نورام سيّدَقْلا مسا : 35 66 : 0 ا ا 3

 ةروثلا ةيعمج ىو ةيعامتجا ةيبدا ىرخاو )) ةيررطملا نوي ةيوخأ ةيعمج)) 2 ةسد

 اميفراعمب نارعت ناسدا عوكل امن ةيلاح يف ةيلاحلا ءايدأ نم نأش أو اثنا ةسدالا

 0 10 20--- ا ا
 ب اللاثمو رجبملا ي 9 6 0 اههتيحرت رس 1 لوو 00 انيك

 5 اد ةعماج يف بط بلاطو ر ع ئعانتجالا ا دود يدنا نامت
 7 ء

 دعب توأم يويظ نوتك دلال

 ىلا لسرا دشرلا نس غلب امو ملعلا ءىدام سرد كانهو ايشار يف لضافلا اذه 1

2 



: 5 0 
 د © 0 نيف نف.نويزؤيسلا دوب م4

 111 1 11111111 ا واوا ام 11 2 ا م 2 ا م 1 11111111111 1111 ااا
/ 

 1 ديو هربا ةرابزب اح هله "نايالولا 0 را اا

 . دالملا هده ئف ةرهازلا مولعلاو فراعملا ىلع فوقولاو بطلا

 هناوخأ يقل ثيح ةيبرغلا ةيلاعسلا ةبجولاماق كن علاو يف دالبلا هذه ىلا مدق

 ا ْ ها - 1 1[ 4 ا :
 22 عرف ءاشنا ناطب ةحتال ىلاهالا مدق كاذ داو ٠ دواد ساطغو ردنكخسا تاحاوخلا

 يراحتلال حملا لاغشأاو املاغشا ريبدت ىلعوه ءاقو ساطغ هبخأ هعرزم يف ةطسوبلا ةرادال

 ل يفو 5 توريب؛ مسا ةطسوبلا ةراذا ىلع اوهلطأو 5 ل أ هن وخأ ةحرق يدلا

 00000 اا يا هدرا ولا بي رو نيف نريكملا رجا عج هيعمل 13 000000 ل ق3 ةانلا هزه ]ركل ثروت ف مصرا للا ةنيمح هن حصا ١ هدام
 2 / 3 5705 3 0 5 0 8 --. 2 ٠

 بتك علاطي ناك اهاضق يتلا مايالا كيتاه ءانثا يفو ٠ اسيئر( اذ ريما يف ىربكنا 31-
 زوغلا لانفةيبطلا اتوسنم ةيلك يف طرخنا ةسردملا ىلا لوخدلا هل ىنسن املو ةيماعو ةيبط 41 ا * هم هم . 34 . ا . 5 22 كك 1 000

 هجو دقو اميكحو ارهام ابيبط ملاعلا ىلا جرخو يعيبطلا بطلا ليصحت يف هنارثا
 تناس يف ةدم بيبطتلا سرام نا دعبو ٠ ةنمزملا ضارمالا ءافش نع ثحبلاب همامتهأ

1 

 : 0 5 د كانه ءوامشا م قل ثيح انوكاد 200 ثروت يم 2 فل )| داع 0 لوب

 رواحملا نادلملا لك نم ىصر ىلا همأذ ةلاضعلا صار اها

 داك اينركد ةينكان 0 50 2 يودع سلا يحلل هنا ١

 0 5 احاحن ىومايسلا بر ويلا انه محل ر غلا م دأر وأ صعب عم ةيعس و 0

 .بازحالا 5008 أوصَح © ٠ ٠ 5 ىلع نوبرت ءاضعاللا تأب ىنج ٠ هر ,مضق ةدم# يف ظ

 «يبكارتشا لمي ايئان رويغلا انروتك د بختتا يضاملا ماعلا يفو ةبهر هيلا رظنت ىرخالا

 تاكو ةيئاصلا ةياخل قا ثحامملا يف تاوبالا لوَحِد 3و هتردقمب ناونلا ةيفي

 ال لا نيس اراد فيل او نياطفالا ركبنا ةييركلا ةقالعا نمو - ةياقفل
 .ةاضف باختتا يف هحاحن دعب هناف ٠ ريغلا ىلا يروسلا حلاصلا ليبس يف اهب ماق يتلا



 اج رن رتل -- ةبر 0 ٠ 0 ممر رات 2 ظ 28 ٠ , ٠

 : 6 . 4 . هحل 7 6 ا 4 2

 5 : درذل سيو نيروملل ف زاك

0 
 هعتلأاب عيضاوملا ةحلاعم ىلع ةردفم 3 عراملا روك دلا 5 هر ,ضحيل نا وه هر ل اي 7

 أل

 لهدا دقو اطيشنهتمبمب مامف ١915 ةنسل بزدلا مارغورب ميظنت ي : اهيلاوح امو. يلا وي

 تدَد نأ همه هماع هرَوُذَو را وسال 2 ودل ودعو ك0 :ع ضاق: 1 ندا موصبخت دع أ
 أنت

 5 5 يا ٠ 3 . 0 ١

 سار ني روسلا دض(( ةياسماكلا 2 رحلا ناباو ةيبرعلا ةغالاب | اهنا كح ]أعني ل ل

 0 ا 00 2 1 2 . يلا ا
 هلد رح الر يف ةلافم يف نع برد د لو و نس رولا هن روس نع عافدلا يف ةنانر هلام

 25 رحلا يف مهءارا مهلاسيو هاضقلا ضعب بطاخي ذخا هناف كلذ نع ادعو ٠ رغالا ليلدلا

 نس صوتيا همماو ىتولا- اع زوشنملا ٍفرغلاكف ينيدالاب «كاشلا د
 20 - 000714 0 - ا ٠

 يسب ول نم بوبحم نيالا نم تي نم ريشعم هنأ نع ادم وهو نيد وأي اديك

 اعم نييروسلاو

 207 7 يدنفا نامياس خيرات يف ةحمل 7
0 

 هع 16٠١ ةنس ىفو ةطينسلا مواعلا يدابم ىقلت ثيح يداولا ايشار ىف دلو

 ١  3 4 1هما اخ ٌ 4 | - 0 5 4 |
 0 1ع اكانم تاتوتس 9 فرص بتعيح ةرديلكتاالا ىسمد هسردم ىلا هآوبأ

 قم 0 ير لو 4 راقملا ا 2 تاونس 4 5 ملعر هس ورد ءامتنا فلا 4

 ِ ماعلا ةقارحو رعشلا ضر و م اَط دا وسم ءكيدأ ني 0

 ايف ملعت يتلا ةسر 0 ملع ثيح هسار طهسم ىلا داع 19. فلا 1
 داعاسفت ةدمالتلا ف جفن مل لاو“ ةفرغملا تل ىلا حور انانثا يف ثب ةنس ة 3

 يف رونلاو ءاقترالا موصخمو 3 ركفلا ةنرحلا دادضا لضفي يالا قيضلاب .هب

 كي

 لا لك مم
 اقوم ل 4 م

 دي
 - 7 ا



: 97 : 0 

 ل ل 11 0١ 50000 لا اال 0 1 اا ا ا

 ا م و ع سم

 ةيلاعلا را ةلط كان كرم هين كير || رحاه ةحعل

 يف ةيع هسورد عباتي ناللا وهو . وف ا ةبجولا 3-31 تاي 3 ىدحأ نم لاك

 ظ 3 0 ةعماج

 ةقرح ىلا هلو نسلوب اسم كنار مح ىدحا يف ررحب دخا ةسردملا ىب نأ يفو

 عوعلا ةغلب ر را ا نا زعو رغما سين نب يرض ليتل هلوأ

 ةاواسملا ةياغ ى لا اهيف يمري ةيكارت شا ةيعامتجا هثاحا رثك او هتغاب غيلبرئانو ديجم 9

0 10 عمن دقو ةيناسن الأو ىومحلا بن
 ءانثلاب هل 0 عفانم با ةنالو يف 

 ةظساولا ناك هنأ اهتمو ليثمت نسحا دئارحلا يلو مكحلا مآل مه نا اب سلا

 ةكحربمالا ةمتكملا ة ةعقن ىلع 20 ريماو رصم و ماشلا ن *.مم هيد 72 1-2 عاضصبتسال ا

 دالنلا ةغل 0 قينلا نييروسلا ردونس أح !ّ ل تتايف علوي ف يف ةيهومعشت

 ار :ع حارفالا يف اسس ناك

 اا ولا رك ةنريغو هيداز هلهو هل نرفرتم 5-5 هذه يف نويروسلاو

 ظ ةيوبحملا انتيلآج نيع

  زوينلا وغاكيش ةيلاج
 000000007 هع ززرتلا امجزتم دنع رفاكم قلا نموا رخام اذ

 هيراحتلا تاالحملا نمو*٠ ةفاتخم الاغشا ركام هيجي 0 ىغلالا 5 غلب 26 يع

 هيدي فورا ماسم وللا دوق كدلا ةيدنقالا امماوقو ةدحتلا كك د ابق ةيووضلا

 ااحرلا غباوت نم وهو ةهدليس هد اخيمو هلضنو ةقراشل

 أاوخا هراجو ناوخا كولم 2 راحتلل .تالاحم ع درفو ٠ هنريغو هتماقسأ

 5 أك عوج رجلا

 فورعملا اقيم لياخيمو ل

 -_(ء
كلا 30 راحتال هن ةدلاسلا باحصا ه

 ريديو ٠ كروبوين يفئزب

 رد و هتمافتساو هفطأب روهشملا هراج - يدنفا نيماش بدالا باشلا ناوخا دراج
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 53 6 5 30 3 10 ا
 واحلا ا نمو٠ 0 0 ناو 00 هحود نصع ومر بحع 2 5

 يسيعو هلل هللأ ما 0 4 رش 1 0 ادع 0 تحل 2-0 2 فهسودو نطق هوخاو

: 3 : 4 0 : ' 
 3 ىلع ةسمئل 5 م ٠ راحتلا ا :نم هوذاو ورزلا ليلخو هوخأو همالاس

 :لفلا
 ةقؤو مارست يروشلا لضافلا بالا: سدق اهنهاك .كيلوثاكلا مورالا+ 7 ١ و ْ 2 1

 تا ' 4 00 ا 2 570 7 ١
 ري وحشت 54-5 (ةرج الان سد دورا ءورأل نسو.يجرواج نسدعلا مسأ ىلع هيكل 35

 ةيانقلا هتلر نذالا اةعبلط ةينبس ايفو »نايك يفاربس يرن 0 بال

 بئكايضعملا هدامس وه كبمدص ر عاشو رار حل ب ما ريد ملاع وع املا هان وع كيال 100 كيش
-_ 

 طاشنلا و5 5 ريغلا يود نم تاسعا 52 ءاضعاو ا اغلا ةيعوحم "7 6

 شالو هدد ضو ةنيدملا لل يف ند روسلا , مدح يدلا دا انحو ل 0

 مالمالا بايرا نم وهو* ر علا" دا دادم هيدرز ود تامدخ مباحنو مهمهادم فالتخأ ىأ

 ع ل0 [نااوعت 5 عى يي عجز لآ 4 : || ذ اعمل 0 ةديدعلا هن اقل ءوم كلذ 3 كاس نانملا ميلا راع نيشلا

 ملعو ىتوناغلا قدلاو يبدالاو ي ) لحل توهاللاو تامحعملاو ءاذنالاو ضورعلاو

 تلد ناك راد ةهبرط ىلع 98 هارد منعزل ةهدليدع ا نحل وهو 2 ا - 1 ١ اا تل 2 هل . : ١ .- را « 0

 لحال ى د و ءايذ“ الاو اني لا و 28 املا نم هل نيرشعو تس ظرقو ءاع نابض

 ةمثعل رظن 9 1: 7 يع 2 0 لب لصَوَف ضاكبطا دع لال قت | هلضفو هماعبا

 هسعن ةزرعو 2 م

 ٌِظ هن راسفلا يلاغن د ةيلاح 2

 ات ر يخزتعيو ام رختفب نم ةدحتملا ت تايالولا ي و ةيروسلا يلاود لا ناسا قين نسل 1

 قاعا نم ةبخن تمض دقق ةنيركلا يلا اقنرسم ةيلاج 5000 رفا ةماقتساو امماثوو |

 رحاتلا نأ وو قدتفا ةنهيعل لضافلا ي َْئ ا مهتمدعم يفور ةينطولا ةر لاو تندالاب نضفللا

 هيجي

0 
7 

 ملي
 د , 10 0
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 0 و 3 ا 0
 ةيدنفالا هرصح ا مراث ايلا نمو هيفرل ءاقلاو ةدفانلا 56 فبحاصو أنيق فو رعت

 عجيسيسسج لياخيمو هلضفو هبيداأاي فورعملا برغلا مياس تاجاوخلاو ةدقالل

 هج. .٠ 5 ٠ هع ١ . ٠ 52 7 9 اروع هو 51 9

 الوعنو يروخلا رح 0-5 هلسعوبا الوهنو ةيراحتلا ةردقملاو فطللا قودلا «بح اني

7 : 4 
 ءاللءره نم ّ و ليلخ رهو الوقنو راوف هللا ل ضفو دادحلا صراف ا و33 يلو

 0 ا 11 7 فاك ا ةوركلا وجات ةيلاسلا كلم لفافا ني دركذلاب نطقو
 11 ا ا 1 0
 ارهأن أروو راهق ةماقتسالا سس ىلع دلاعا ىدد لثو اي ةينع ١ سنو د ريما ىلا ل

 يبليو ةريكلا تاكلاو ةلمحلاب امرصيو أهريغو 00 ياردلا ع هناضس رجان وهو

 55 00 ةرامسم+ ايم ةعساو كاللمأ بخاص وهو“ هتاماعم ديرب نم 2 لع

 ةينطولا هز رعد اومشمو هيفراعم ن م بوصحم هلامعأ يف ميهتسم ل |ضاخألا

 احالفو ا 3 هداز أوي ةيالو 2 نادف نوروَع و ةيامث الثو وك 5 ةيال وي

 0 د : 1

 تكلد لجل لجأ هي

 يل ا ل

 ىلع ةرئاس يهو مهئاددا نم ةبخن اهءواضعا ةيندا ةيعمج ”مهدنعو ةييدالاو ةنريخلا 522
 ءاننيب ةعراش ىهو اضرا ترتشا دقو ةيفئاط ىرخا ةيعمج اًضبا مهدنعو» حاحا م داو دع ا 1 < .عأإ 5 . : | يه 2 مع

2 

7 . : : 
 ' 28 01 ى 5 5 هم 2 3 7 ا 5 5 3 35 1

 0 51 ىلع مم ريعو مهتيوط ةم أه 3 أرق | 5 ردعل 6ز اممم غربسكف ةيمل اح

 ؟ةيلاحلا مارك نمو٠ يفيصلا سويراكم يروخلا روقولا بالا: سدق ا
 يي

 ناردب سايلاو ىحج بوعي انو كبياحلا لارج 9 ا تاحبأ وذ ءدعلأو و ةيداقالا كا

 مخ نم 5 و ه9 هر وععوج مردو لياخو 2 سب هربغو 0 حد ىو :«٠ صغكلام 1 دج دل نو ل

 4 د نهر 3 0
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 اهدداو 2 عنسبل ' ةيراولل ةيسك أامفو د عامتجا و اهدارفا ني .مالسلا ةدايٍس ةلاؤثلا كلت زاتمتع

 7 ا : '
 (تناحميسملا 0 يف مب 0 لغتشا 4 هيي لوركا )م قف وسلا دمع عاش



 م 6 06 ةرجأبلا 7 0

 ةعسوم الو ةيروسلا نانمل ليج ةيعمج اهمس ١ ةرهاز ةيعوج ا 10 رم دقو

 5 5 5 3 8 اي 0 1 : 3 8 ١

 5 راشن فسوف ةيكقألا مبسم كالمالا يود نم ددع 0 لوف 2 همهو رماع يدق:

 ميلسو فلخ | ل ف داوع الوقنو ر ا همحر نراك سونطو.

 كنذك بغنغملا يركشو نا ليئاخيمو سوخاب فس ود ودعسم سزافو سوطنغ-

 0 ٠ 9 0 5 .٠ .٠ | < د1 . 198

 رمد افرعت نا ارش ناذ و كلذ ريغ و معاطمو هىيانحعم فانصأب راحتلا نم ددع كحوب

 راختفالا دادمب انودنل ةمدالا اهراثاو 5 ةيلاحلا هذه نحت

  اينافلسنب غربستي ةيلاج
0 

 ددع لغتس ةيدمل 1 ع رمل ا 1 هي روسلا هيلاحلا ددع وبرد اد لو م : 2-22 تسنلا

 همي أرخعوم اه دويرأ ىعس دفو*٠ ةعلتحم الاغشا :نوطاعت ةفلاو عناصملا يف مينم» 5 .٠ 0 8 5 هج 11 01012 8 ا لا 5 .٠

 قرتسمل 0-00 لينا احعرم سجر ٍح ال خلا
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 00 3 و لضافلا بالا سدق مييعارا
 3 8 | - 5-5 .٠ ا ا . -

 جربعو 0 رآث أ سحر ج يروخلا ن سذقلو لجاعل : ئدنرغلا ىف هسممل نيل لوح ن٠تما
5 

 ةيحورلا هنمدخ ين ةضهانلا ة 8 و ةيوطلا ها عم فوصوم و وشو ةقح ةيحيسم-

 تفيصان فيفع خياشملا ةميركلا ةيلاحلا كلت يفلضفلا لاجرو انراجت مراكأ نموا
 ميهأربأ ليئاخيمو فس وب 0 3مل 5 2 006 ىسومو ىسوم بايدو

 وتو همعن بيمحو تاك رب ربيخم تاجاوخلاو ةيدنفالاو باهش فسوي روخزو بابشا
 رو درو قحساو راصت سجرجو فارصلا م فارصلا قحساو هوخاو يروخ

 8 اناصت مل نمم مهر معو هديعانحو ير 2 بوفعتق ن : ,طاطسق لياخيمو ناوخا

 هدمت لاعر يدنا ن ماثلا عدلا ناشل || زاتما دقو ةينطو ةر غو ةماقتسا وذ ميكو

 ةينطولا ةريغلاو يرطفلا اك ذدلاو ظاشنلا نك ميظع بناج ىلعو وهو ةراحتلا ُق
: 
 0 ةعانحم تارخ يف لضافاو مراكا :
1 

 ش



 كا ار 7 هدا 1. .٠ ا

 22ه ع ا الا الا اذدددتك اهني فلتتنك

 نك مدعت اك ةدح ىلع ةيدوس يلج اة لك رك تم معلا يف نك ٠

 ناربج رويغلا ميركلاو لضافلا هيجولا مراك الا كئلوا نمف ةفلتخم ندمو نأدلب يف

 ةنيدم نم رجاه يماصعلا اذبف ةعساولا كالمالاو ةريبكلا ةراحتلا - 5 يدنا

 كله ا هلوصو 7 ةراحتلا ر شادو ة همهو لك رمعلا ليبشعم ى 9 اناش د. تنوارتن

 اا 1 فاسو هنطب طاقتلاو ةيئار ةنانالاو# ةيكح ”قيوفلا 8 1

 ا لا يلح وتلا انحنو ءريبك ةةلئاج طا هكرأ دقو ةتتلا تار

 ناك ريمالا ءاينغا روصق عراضي ميخف تبب يف نطقي وهو ةديمحلا اءاجسلاو ةميركلا

 ايف هلو 0 ةيالو نم سواحن ١١ سمول هنيدم رويغلا ينطولا اده ةراحت ا

 ةقالطو يمتاحلا ةمرك و ةيبرعلا هتيمحو ةينطولا هتريغ امأ حودمم تيصو ماس: ماقم

 0 احذومن دخت نأ ع اهيف هنطو 0س ةمدخو ةيمومعلا عيراشملا يف هينافتو هأيحم

 يف ةيسورلا ةيريخلا ةيعمجلا سيئرو ةيقارلا تايعمجلا بلاغ يف وضع وهو هلاونم ىبع

 .ةيحب رأ ارو | طاع ء ءانثو اناطتسم | احح ذم ةيسور لا دقار ىلا يلا انأرف املاطو ة هر ضاحلا كلت

 ”العاو ةينطولا رانمعفرل هلاثما نم هّللا رثك ١ رويغلا ينطولا اذه ةماهشو ىوقتو مرالو

 قووبلا مسالا

 اياحسلا فرشو دتحملا مرك.و رصنعلا بيط نيب اعمج ناوخا نغروا دنلتروي يف
 صخشت نا نويعلا لعج ام يراحتلا قابسلا :ةيلح يف رهابلا زوفلاو يرقبعلا مسالاو
 امر ةيرشملا ىدتفا جروج هوخاو هيطع يدنفا زيزع امهو امر بحخعت نوفنلاو اننيبلا

 ب از تا دلو داستلا ةيلاو ةضمانلا ةنيدعلاب نافوضوملاو .ةنامالاوب.ةجاقتسالاب
 ناوخا هيطع مسا ركذي تيت انزوع هنوكب رخافي يروسلا لعجي ام مهرابتعاو نيينطولأ



 خم 0 ةيروسلا هرخابلا خيرا ا

 و يس سس يس 1 ا سس اس

 هبأد نم دعب نيميقتسملا نيرجاتلاو نيرتملا نيميشلاو نيلصاعلا نيدها ل

 ّنَسحلا تيصلاوءارغلا رث املاو ءاضينلا ينيالا نم اميل ارظن بردا 1١

 00 لك سلاو نتفتم تناك ف عوطملاو 2 نعش نسال قلق

 مارش علل يف هدا عهاضبلاو يمحعلا داحسلا كس رجات ٠ واحلا ميهاربا يدنفا

 ادهش يذتفا سحر وه وبرك رجاتو روع ىلا

 ملاسو سونط تاجاوخلاو ةيدنفالا 0 الاو ةماقتسالاو ةريغلا يوذ نمو 2.

 ميه ميهرباو أين 0 دئالك وأ َنِف ينا عاس الوقن ليئاخيمو اينافلسن نوتتوينوب 7 ليافور

 0 كتنمبلو يف داذجلا .سايلا دمساو طوي ىتس كي تلو ا

 حروجو وباهوا نويرام يف ها سايلا ليئاخيمو زوينلا نره 7 هلع وبا ميلسو

 ايفل داليف يف نصغ

 عيفر ماقمو ةنسح ةعمس وذ ريبك رجاتو دويغ ينطو وياهدأ ن تاك ةنيدم يفو

 ريظن وهو يدنفا اك هوخا هند ك0 ٠ فورعملا رجاتلا هدنع يدنفا ميلس وهو

 نادل انا مهو ةثامالاو قلصلا قلع ةينبملا ةنييحتلا ةلماحللاو تين |" ردلا
 مهتبوط ةمالسو مهتريغب نوووبشم اوناك نيا اثيغ ونبو راخفلا انيع م هلسف ىلإ

 ناسحالاو تارمملا لمع ا ميينافتو :مهاوقت نسحو

 الع نابعن يينفا' تاكرباوع رويغ ىطوو.ميرك ميش اهللألل كارذ

 نيينطولا نيب هلو ةعساو كالماوقييدملا كلت يف ةيك ريما ةنامس لحم لمجاو ربك | بحاص

 تاريملا ريثك تاغيطلا حوده ةمنكلا كفانوهر انس 00
 يف يدنفا نيما مهنم , كراك اتاك ل ١ نص ديع اهريصو ايلا 00 يفو

 فراصملا دخا يف د دوي ةمفزلا كالبالاو د يكل ةراستلا بساط ارا
 6,يدنفا“ حس 7 مينمو* نات مالا 95 لالحالا ة ةياغ ىلع هماقمو ةنيدملا تف - ةمملا
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 رابلا يساطنلا كانهو اضياةريبك ةلازن امابالا ماهنمرب يف د هيي زيي مول

 : 6 0 يف نوير وسلا 3 . كي
 22000 ه0 ك0 ا كل 1 11 1 2 2 222222222222231 ا

 0000 اكل ال كر الم نرخ ينك رطل اح :

 ةجنركلا ةلئالا

 ةيدنفالا مراكالا اهراجت ةمدقم يفو نييروسلا نم ةريبك ةيلاج ايجرويج اتنلنا يفو

 ةيمومعلا عئاضبلاب مهن :راحتو ة هيما كالماو ةعسأو ةراحت باحصا رازاع فيصانو لياخيم

 اهوا نتتاك ليزن هدبع يدنفا ميلس رويغلا ينطولاو ريبكلا رجاتلا



 ما : 53 هير وسلا ه رجامملا مخيرات»-

 غ0 عا ع ااا اممم م1111 111111111111111 1 1 ية بة ب اللا ةذنذي و

 كلت يف ةسايسلا ةفد يريدم نم وهو 00 يمنا“ زكتع وك دا ا ب

 ع ايلا باحعا عوضوم وهو ةنيدملا ةظفاحمل هحيشرت ىلع ةرم اوعمجادقو ةنيدملا

 هدالواو ليودربلا يدنفا سراف امابالا ليبوم يف راحتلا ما 0 ضر

 ُي ايلاو همالس انح يجرجو ليئاخيم ةيدنفالا ماركلا راجتلا يبسسم نايديرم يفو
 0 سيل رؤاوين د مهريغو العن 0 خيم فسودو رصن سدءرجح تفابيخو تالا

 را لفااشم قي نو ليلخ سويئاط ةيدنفالا ,لضافإلا اهراحيت نمو 00

 - اهددغ رهان 7 ةيلأ 1-9 5200 كقاماؤب 0 غياصلا 1 هوخأو همعن لادشو

 دهانلا تالزي قع يفلل ةكيحللا اسكر 00 انتم هسا ىلع ةسينك“ يلو مرا د

 ج7 ةرمقم و 35 رغ ةنس ردمو أضا هن ريخ هةيعمج مهيدص و ينام ود نيطنطسق ير وخلا

 الوةنو ىسيع هوخاو لاس ليئاخيم تاجاوخلاو ةيدنفالا اهيف انئابداو انراجت مارك نمو

 نوحي و رعاتلا هتاذعو اه حمو ويببع ناار اكل ا نر ماتو ضد

 دوج ننابكتركذ:و ينو روصنم

 ميهأر بأ تاحاوخلاو ةيدنفالاو ةعساولا كالماألا بحاصو ةمايدلاو ةرغلا بحاض:

 هراشب يدنفا سرافف فورعملا ر ,ح حاتلا هيطع دفا

 لضاف صوعمو سرطب دومعو ىسدقملا ميِهاربأ

 . ل 2 1 . 0 2 1 2
 امس وب ةيدنق الا مبنم رد دلاب صحم ءاركلا انينطاوم نم ددع اشحرف كيمس رز يفو

 ى3طشا ف ناهس ميهأر أ 0 سو مهتماقتساو مهاد داب نيك ورعشلا يدورأب بيسلو كعسأ 9

7 2 : ١ 
 حاحلا ل |..اخ لاسم مخي هأر دا هيد دتفالا أن لوراك تاس عر 2 رانس ا بايد ليلخ

 000 راسو ةنعلط رصقو سع سالاو رام الوم سويوسش ل ا
0 

 ةعساولاةراحتلا يبحاص لكس هدلوو نصغ توبا ةردنفالا انما وراق ثوس 1 0

4 00 : . 2 : 
 هغاصلا 2 رمد 3 ال فَ دعسأو فورعم رجأآت نيايشلا دي يجرج

 توغرب هداجشو



 ت1 رعما َىل لود روتسلا ١ ١ قع < ١/ 0 1 م1

 ةماقتسالا ونردو ةيناسنالا رخفتو ةينطولا امهب زتعت نامبرك يبسسم نس اج يفو

 لغشت ناذللا اياوص يدنفا ميعنو اباوص نارويغلا نامبشلا امهو لضفلا يهدزيو

 0000 لا للاخ فادتم ايي راو ةيقلل ف ةباي رك ١ ةريكلا انزل

 ايروس ءانبا ةدعاسمو ةمدخب اميينافتب ناروهشم امهو عيفر ماقمو ةيماس ةلزنم امبلو

 كل ده رصتع بيطو اميتمابش ىلعو راختقالا .قحب امبلثسو امهتعاطتساى تا ام لكد

 ظ ءانثلاو حيدملا قيلي

 .رايطلا انح يدنفا سايلا مهتريغو مهتينطوب راختفالا قحي نمم زوينلا نتنمولب يفو

 .هناوخاو يوابرخ يدنفاسجرجو ٠ وياهوا نتناك يف هناوخاو نيهاش يدنفا ير

 ةيدنفالا اينافلسنب رتسشور يفو» ةريبك ةزاحت باحصا مهو نغم دليفسلب يف
 هللادمعلا ناميلسوىسوملا بابدو ملسملا رماتو ليلخلا سجرجو دعسالا فيان تاجاوخلاو

 سجرجو تاك رب سحر رئرطب نيهاشون ايلا: علسو عهاربالا سرافو مولسلا نويل

 ةياعتسالاةريغ ووذ يراك و ندجرج نميعدو لاو كويعو ةجنألا ليئاخيمو يزوخلا

 اموكت يف نييراجت نيلحم ابحاص دادح لياخو ديجملادبع نايدنفالا انراجت مارك نمو
 ةريصق هنن انينار 1ك 3 نملك امك راينلا تلك ىلا ارمطت فاح داو هيالو لئاكمو

 مهراشعاو نيلهالا ةقث الانو ماس زك رمو ةعيفر ةلزنم زارحا نم امهدجب كبت

 3 لومَو ةيمان ةيدك لانا يوم معو هزي وا ةيلاج ىسسم موكم يفو

 اجلا كلت ءارك نمو زديح وبا :ىتسوم يروخلا# ل ضافلا نال ا سنق كانه :سوفنلا

 رهاضو رديح يبا سرافو هوخاو ناميلس بيحنو فلج انح فسوب تاحجاوخلاو ةيدنفالا

 نم دليف تروف ةنيدم يفو ٠ هوخاو رديح يبا نيهاش رهاضو لياخ جرفو ناميلس
 حلاص هو هتهازنو هلضفو هملعب راختفالا قحب رويغ ي مطوو لضاف بدا نيام ةيالو

3 0 
 ددع : لساك وين ل كلذك ٠ نسحلا تيصلاو ةّماع ىلا هذ يروذلا سجحرج ئذنفا



 09 : 06 ةيروسلا ةرحامملا خيرات تك

 ا اا اعسعلا لا

 يعرمو يسدقلا ناميلس ربسا تاجاوخلاو ةيدنفالامهتمدقم يف نيزويعلا نطولا ءآنبا نا

 ديمحدومحمو رودن ريسا ليلخو نامياس ميهاربا ىسومو انح لوخم بيبحو برد أنح

 فسوي مهءوامسا ةيتالا تاجاوخلاو ةيدنفالا مراك الاب زتعت ايجرويج اتسودلاف ةيلاجو

 يف نا لوقن نا ٠ انرسو٠ةماهشلاو ةريغلا وود سويناطو بوبلش رصن انحو فوصأافلا

 هنا امك ةريغو ةيمح ووذ مراكاولضافا مهنيب دجوي نويروس اهنطقي ةنيدمو ةدلب لك .
 ةدعاقلا هنبل اذوذش تعا تشتم ةنالو نمبيتسوزابتةلاج نا لو نإ 0

 ةريغلاو بيذهتلا نم.ميظع ٍبناج ىلع باش اكيماج لامعا نم نوتسفنك ةنيدم يفو
 رجاتلا انح يدنفا ديرف لضافلا بيدالاوهو لامعالايف ةماقتسالاو قدصلاو ةينطولا

 0 205 قيهشدتك 1 انح يدنفا ديزف لضافلا نساكالا 060

 م



 06 سقأ رق يف نوينرسلا» ا م

 هامح دقو 0 0 0 - ُض ةولق وهو ميركلا ا مت

 00001 ل1 لاما نديحاو لاما ةزق يداالا ةوق ىلإ ياضاق اروك ذم ايدام است هللا

 هلاثما نمهّنلا

 اك ف وويوبلا :

 + قته وي راع لاك < ةيعاضلالا مينوؤش + ميترس خيرال
 يناطبرز فيصان يدنفا ليئاخيم ملق

 ابنك لايرتتوم يف ةبجتحملا بابشلا ةديرج بحاص

 ةدحنملا تايالولا لامش ىلا عقاو ةيلامشلا اك ريما نم ادج بيحر ءزج ادنك

 يف نونطقي نيبالم ةتسلا ائاكس ددع :هانيو اعيرم اليم © ال4 هم5ها/4 ابتحاسم

 شتربو ابوطينامو كوزنربوينو ايشوكسافونو كبك و ويراتنا يهو عستلا اهتابالو
 ردي ةسشا اهضفا فو“ انربلاو ٠ نآوشتكساسو دنالبا درودا ستربو انيك
 ني را لا جالا انك قيس نمر ةلكت دو اناكناف ياتكامو نك ريد نول
 هايملا اهرمغت ١؟5الههو ةيلامشلا ةدمحتملا ةيبطقلا ةقطنملاب لصتي عبرم ليم نويلم

 ددع اهيفو نيمدقالا اهناكس نييلصالا دونبلا اياقب نمقمسن فلا ةئم وحن ادنك يف

 ممالا نمو ٠ ىصقالا قرشلا رصنع اهمها اهيلا ةرجابملا ةمررغلا رصانعلا نم ريبك
 1 نسالك ا حلك رح اعقل ما رفجملا ةيووملا ةسألا :اببلاو دال

 يف ةدحتملا تايالولا موخت ىلا لاخلا ايمانا جب ىكيتسالا ىلا يكيالتالا

 ٠ بونحلا
 ميحتجرت ىلع:اهغلي نم لؤاو ةئس 70 ىلا ادنك يف ةيروسلا ةرجبلا دبع دتسب

 كر ةتينبع نما لا ضرع ةحيدع جاع عدلا نيقاإلا ننابلا لع وا ضانو مسار
 ا 0 5 ١ ؛

 افرملا ٍَك رود ومن تناذ و *ةييحرلا ةيضاننملا كلت 5 يسم ىرقلا ىف أعنا هلا حت 2



 مما ا 0 د ا 0

 عا 00*29 ا للا الل

 اديك 0-00 يذلا ديحولا

 مهتشيعح يف. ايسج ءانع نويروسلا يساقب ناك ىلوالإ نيمحلا نا

 يتلا ةديحولا .مهتءام لايرتوم ةنيدم تناكو مهنا ميلبحلا تناسلالا 0

 سانجالاةفلتخملا علسلا يبل ىرخالا ندملا ىلااهنع اوميغتن نادعب اهيلا نودوعيو |منونطقي

 مهددع رثك من٠ ذحاو ببحر لزنم يف ةيدنكلا ميترجه لئاوا يف نك ٠00

 ينلا ثالئاعلا ةرثكل ةيرق هنظ دحا هلخد اذاف فرغلا يديدع نيريبك نيلزنم اونطقف

 نيرئازلا لابتقاو سولجلاو ماعطلا دادعاو دوقرلل ةدحاو ةفرغ اهبنم لك تلا

 ةيرق ةياتلا نراكف جراش يقتيط لكيت ا

 رومحلاو ءافصلا درع اهوعدبو رورسو حايترا ءايالا كلت مصعب 4 5 لا

 ظ مهطابتراب ةلئاأق نورت 0 دا 5-5 اّتلاو ماضتلا بحجاوب . مهروعشو موعلا باحتل

 ا لقو* مبتغلو مهدنا وع رم م :ندلا نارغاللا ىدل يموعلاو يعامتجالا

 .يدلا دحالا و مهتاطع نيح طق تقولا فرصو رسل و ةعأو بحرأ يف ف نوعمتحي

 ٠ داحتالا نسحو تل ءافصو رورشلا رهاظم ءادبأب هنوسدعب اونا

 00303 دلزمت ميضديدع رثكو هيلزام تدآز هيلاثلا نسسمجسلا 0

 6 ار امو هرابن يف هل ثدح م مرنم 6 يوويل ةلمل لذ يف صعبد مصعب 9

 اوناك' امو دالسل أ هل هارحل قاشملا ن 0 امو ةنزحملا ١ ةكحضملا روما ف "رم ةلر هيا

 تاغللا ميلعت لئاسو مبل لعب ملو اذ د 0 ا ةيس هرجع ماحب , مل مينطو 0 نومالب

 ةكاا ليلا | ءالءوه رطضاف ٠ سم 0 صر ١ 5 تار غال 2 مم لمص هيلا

 )0 ضاايطنل ىف اريك لوفرصتق مناذا ىف نرت تناك امسح اسرق 0 ١

 رعدا يذلا كاذ نيبو مهني مجرتي نم ىلا ةجاح يف اوحبصاو هو أطخا ىتح دمعت



 52 0 2 انااروسلا د م

 فتئت 5 ة 5 وعلا سيسي

 0 1 كه اةلد د ىف رق 2

 | 1 ات لا يال راتب ءايقألا كل# ىلا ةراشألا ىلا نورطض اوناك انانقل

 اذأ اهنق ضي نك يف .ةجاجدلا ليست كلذ نم تاركا بطاخلا نضحشلا ميغ داكبإ

 ٠ رداونلا نم هلك اش امم اريثك اذه ريغو ةضبب عابتبا ىلا دحا حاتخا

 ربسا هالتو يفطل نيما ةرجاتملب ادبنملواو ةليلق ةيراجت تيداوح مهبل تناك دقو
 تراك و ٠ بناجالا نولماتي اراخت اوزاضف نوريتك. امهولحاذختو ,فولعم ىنيظق
 نم هفلتسي لامي اك ريما ىلا يروسلا رجاهملا رفاسي نا دبعلا كلذ يف ةفولأاملا ةداعلا
 2 00 اذه هيفي نأ طرش ادنك يف ميعملا قريشا حالا

 ولأ اغا نم هحبرب ام عبر هدفت ناو هلحم نم . هيلا 2 املك عصشس ناو

 اطرشلا اذه لثم نكي ملو مايالا كتباه يف انيينطو ةجاذسمو ةقاف ىلع مني امم دودخم
 مغرلاب ا هد شم مشوي

 ةمحلا بعاصملا نم مهلسس روتعب ناك 2

 مب ريخل : واحلا ىرعلا يف نولعنتي ةنيدملا رهاظ 5 01 نلوريس ا

 اوناك مالظلا نجام اذاو ( لايرتنوم) ةنيدملا هذبب ةفدحملا ةريغصلا ةقطنملا ىف ةيواسنملا

 مهنال ل |ةذملا كد" 0 ره نيدرعنم نو ريسبف مبهر ط يف دحو كم 0 اعم نوقتل

 ع د او 4 : 7 1 1 :
 اوداذ و أور 0 مهنال قررلا بلط يف 0 دالنلا ضش نوثعمب نويروسلا دخا مل

 ةيرخلا د فأ رطاإلا رخآو ة هل رحبلا ة ةيقر لاك نانالو | مصعب ءاق مهتراجت يف نومحازرت

 ةيذل 0 يارد ةءادمل برغلا 2 أحاحن اوقداصف كانو هنيدم ل 5

 ريا موحرملا حاحنلا يف يا ديلا كلذ ىف اثيدح تفرع ىلا ايوطْتنأام



 1 «  ةيروسلا ةرجاملا خيرات »

 هلاوحت يف دلانودكم ةيلحملا ةموكحلا دمتعم ةبحاصم هل 'تنست يذلا اليتاش ىسوم
 ادنك يندمتم ىلا اهنيرعتو يضارالا غايتبال دالبلا لهاحم يف نيبلصالا ةونبلا نيب

 00 ام موحرملا هسا ا عمق 0 نم ةلارلا تارا ريس ل ايلهاتو

 ةريسكا نوكت داكن هدر: عمج بعاصملا نم
 ةراحتلا ماظن ىلع ينوناث ىرحم يف تراسو ةيراحتلا تان وتعلا تس 3 دقو

 المعم حتتفاو ةراحتلا ناديم يب : اديعب او اش يروخو انحوبو حمار لحم غلبف ةيدنكلا

 ىف هعون نم ديحولا لمعمل نك ةيندعملا قعالملل رخاو ( تاللامحلا) رت 00

 ظ تافاقللاو بتال رخاو ادنك لك

 كالتماو ةيلاملا ةورثلاو ةراحتلا يف قاسسلا بصق هرمسوبو دوبع لحم ذخا مث

 دقو٠ ةراحتلا باساب اًنسح اذخأ 8 دخاف مع ءانيا عابط لحم ةرب ها يف هالتو راقعلا

 اوكلتماو 54 ور رحا .نيدلا وزو 1 د2 فاسعو:فسو» لحم ةراستلا لإ قوما

 سالملا عانطصال لمعم عرف هلو٠ روجرجو فولعم لحم لايرتنوم يفو* اراَق

 تانوف لايرتتم ىف تييروسللو كالما هلو ناكمي ةيمهالا نما وهو 0 ١
 ار نوطتاو * هاك رشو سمو نايزوبو روتلا د لخك ابها 0 00

 لحمو :ريغصلا الوقت اهبحاصل يتبمك يرلوج سشياتس دتينيو ناوخا يماشو كالما
 ندر يبس نيلاحمل ناعرفو 5 ناوخا نايزويو 5 ناوخيأ اليت مو ب ابني 5 تل 217 ياش ا

 ا ١
 كولمو ان رشو 2 - مييأ 0 هل نح هير :رحلا عئاضبلا َّش كروتول يش

 د 7 عمللب فس وت ب ةراداب يناثل اأو 7 ل سب اههالإ ةرادأ لوالا ناوخأ

 ميلمو ٠ يفيص ءبيغرو * يروخلا < رهسو)ا لحم ةنأ 3 0 ليحت لحم

 لمحلاب عيبت ام اننمو ةدحاه لوح يف ةدلب لعق قدقملاب 3 يتلا للحملا ذا ٍِ نونوتلا

 داي ا و / 2
 يناطبرزو ناوخا ديدشويو٠ هاث رشو رطم بيسنو ٠ بيد سونط لحمك اضيأ

5 
5 



0 

 « اد ريمأ ي 9 نوبروسلا 0 رك 2

 || 1 0 يسبب ال هم ريف .لاعلا هذه ريغو ةندلا 7 9 2 ءالءوبلو ناوخا
 0 رايي ةدلب يف عرف هلو هاك رشو اباس نيهاش لحم وتنرون يفو٠ اهبابرا

 000011 و يلتام 3 ننئارو كانو ل قاللا ةلغلد ىف م

 ىم اقيلاهو 0 شارب ىف تربور سربو رمسوهو ل ويل ملا مك

 ا راد كبك“ يف ررهر يرتو كبك, و كنوزنربون يف + 900

 0 وطنا 6ك ع تاد ةبر احت تاتويب ما ءاركلا ١ انو وم اهاوس ىفو

 لمأعملا لا لالخ . 2 هنوعصمتا 1 7 لايجالا ىلع مرسنج ءانبا عم

 هلال. نوف 0 رشع ةسمخلا ىلع وتري ا راحتلاو ةيمنجالا

 000 00 كو دك كالما يوذ نيروسلاوم ريكلا ذهملا راجدتو

 00 1 د1 لع ةيركحلا ارتض رع يلا ةتياتلا ةصرتلا كاع اوزرتا دقو ةسقن
 تحت ةعساشلا تاعطاقملا كلت عطقت ع يصارالا زابثسال اديك يق

 لقخوةريبك ضرا الب ةيبرغلا يحاونلا كلت لك يف يروس قيد ملف ( دتسموه) مسا
 ٠ نالا اك الم أتَع هو راصو عساو

 ابييحاصل ى رع سوما وس لك قل لثم 4 هب .عانص لماعم 8 وهل 20 نوير ول

 0 ايبحاصل ي رول دك روس نوي الا داتا وضم

 لمعمو ٠ دعس سيمشوب محلم اهيحاصل 5 هداك دنا 7 ناسرابو اتحوب

 دك 0 ترش عابطو ع رباص سايلاو ب و هدعج د و كعس ةع.ص و وال فسول

 0000 راو يشاع يدك .نرشكفتم ترش ليك و + عال شسوي ليجاغل
 ةيراحتلا تاتويبلا ءامسا عم تدرو يتلا ءامسالا الخ يروخلا

 نم بارطضالا ضعب نم لخت ملو ةئداهو ةنسحف ةيعامتجالا نييروسلا لاح أما
 ِ .٠ 7 4 | . 3 5 مث ء5أ .! 7 7 ٠

 كل 3 0 هةنيسل انو 0 كيني دود راللا ةور 5 ا ءأو ا م 1 . | راع / 5 + ا هميم 0
 ا ا 524 . 3 00 7 | .٠



 ا ساسي

 00 5 ا 5 1 لإ أ 0 م ب

 1 9 | صح )ع لك ويب ت ىت بي ١ ا انك |.
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 ذهل
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 © ىداولا دليلا - تي كما لك حيو

 !يضحرلا نطل سكس كبك ب يوكو
 : تيكتكنك : 3 559 تلو
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 0000 كور يسوع ١ زرلا اخ لئابم ١ كوري فسرت ١ رن هللادص الون.

 نايلا ١ كوري نمايلا لوخم ١ يشعلا انح سايلا ١ قحسا دعسا ١ يدرحلا فسوب
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 ب اياها نلبي انايدلا
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 : 5 اربملا يف فسوب 0-0 ِْ ةارويوب كا 2 5ك دوبع هتطساويو
 مو ف ع وع ١ دعوا نجد
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 رم درست ماعم ةيلاح 4 نولوالل ّ ماو 8 دما 92
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 م65 : ساحن 1

 58 فسوي سايلا

 مك١ --  ناضحلا ىجحرح

 515 يراكعلا ىجرج

 0 يربسكلو ةيعمج

 1 فوطق سجرج يروخلا

 مى هدنع ميلس

 ريف أانح كيرف

 مدعي كفا" ءاينعالا مغر ىلع

 ىلع ىفختال طالغا هيف تعفو دق
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 ىلع هفورح ديضنت كلذ يف مهالا
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 اءات عوقو لثم نم بيبللا ءيراقلا
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 ابحي ا ل ٠عرشو ةحالملا
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 ننال

 عج اكاد ناعشالا مقلم

 ةراجتلا قاوسا ربكا يف انلحم عضناناعد لاغشالا يف رهاظلا انزوف

 اطخ يروس لحم لوا وهو رابنلاةعبار يف 0-5 أذ م حبصاو

 ترظتو انلحم باب يلا تلصو ىتمفشرشتو ركوو قوس يلا ةوطخلا كلت
 كلت سورع لخملا اذه نا حيحصلا لقت ايونجو الامشو انرثو اقرش

 ناهي رثكا ةيرعتلاو انثاد قايم حصن" دئدنع ةيبظعلا ةيراحتلا قاوسالا

 واتساب اعد لرجل ةياضبلا ذاك نم كيوت: ١ ام بلظت نأ ىف لحال

 نال يتلاو ليل ل مولا نخل نكمل ناعسل_ نمو ةيانلا_ ىلا ادم نحل

 الف لا ةذررت انك نيسان كرام ايدو“ كامي انانح قلع كراقا ان

 ا يسلا ادار رع ىلا فاضاالا كريس .ننلاو اليل الك لا

 ااا لا نينو نلاوبو  تلصتمو هيدوسف ميرك دلرك و نولاك ل

 اد كروز ا يفي ةريثك مياس ترسو ااهيراحو ةدحقلا تاالرإ

 .كلذل ادقن عيبنو ادقن يرتشن اهلك انلافشاو ملاعلا تابج لك ىلا عباضب

 ادد لزج نب يايا فانسا لك نم كيوم
 دس طرا لك و اانا سو ترقلاو اًضنلا ةعاضبلاو دريل

 ليزجلا حيرلاب . كيلع. دوعيو كرسي املك

 مهجالنالما تالطا 8 55
 527-21 0373 ا رق 29و ةنرخع 09

 طاع انو اكن
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 ىنأ ودحأو واج ا رودصمم
 مص

 ممل 50 ان 8 عا-انأ1ا 0 قع 85805
 8ع ع5 7 521201012 5 10 ا 211 ١

 د رص لع را د

 , 0 11 دنع انماتها لك تاك انيلوذانبلا تنبث_.نبانالا/ نكم ىتن
 رخصلا نم تباث ساسا ىلع هميقن ناكرويوين يف فورعملا.يراجتلا انلحم

 لابقالالضفبو ماركلا نئابزلا ةاض يقناسالاو ةياتتمالا ةيئاطو نلف
 نم ةمدخ نسحا مهتمدخ 7 5 نطولا ءاننا نم هاندحو يذلا رك

 لطرد ١2 ممرلا ف قرفلا انليمعل يطعنو انقن انعئاضي ىرتشت' انا تال

 - - ديلاوبلا اهمها صاخلاانباسحل ةريثك افانصا عنطصن اننا كلذ
 0 ا 527 ا رورتدوس نولاكلا اضاو عطاوقلا عاونا

 001 ولا ل تايالولا اياد ندعو ةكمإم زاتما لا
 ل نك ل افرع 7 لاجل تا

 دببر-١ < <”<-!<->4<4 لبطل وو موو, قع ممم سم

 - هه



 يراكت يجرح ظ سردات سويلرطلا

 يراكعو سرذلات

 ءاضراوهتعاضب حاورو هتماقتساب ميدقلاذنم .ربتشا يذلا ريبكلا لا

 ةيرطعلا حئاورلاو عطاوقلاو نشونلاو سدوك ياردلا فانصاب ىطاعتي هتئابز

 اهنم:اونالا لك نمقحئارلا عئاضبلا ةفاكو

 ةرو.ثلا مهدياوب

 هس رطعلا هتئار ءاك ني فورعلا ”نويلمات كولوك 00

 ةفورعملافانصالا ةيفن أدع ةيلاحرلا تاسوبلملاو

 عيمجلا ىضر لفكيو هيلماعم تايبلطب ةيقيقد ةنانع لحملا ا 01
 م

 مرل5 0| ممحج508 مراح عوزكم اركاب
 70 12817 عبأاه2 51: وم ال011

 صصص س7 . 0 ههه ---- ه2
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 كس 4140 الا ةال

 ناوخا كولم

 عيمج باحتسنو عنصت

 يبروالا حر خلا نضام

 عنصلا ةنعتم تاشورفم
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 الس ىلع ريا ناكنلا»ا دل

 راعسالا ةحئال

 افاعي

 هس يي يي سس يا
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 انك نايس عم لحم

 225 ]آ1011ع 1)ةرزمم 9+,
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 ايروا نش ان

 ةيرطتلا لمعت
 "م1 ل1 30عامخق

 جرخل ا لمعم
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 77 عت © © 1817



 كلا
 ا اا ااا

 ىريخاو 3 ع « 0 لع

 عم اهدرويو اساز' ةّيلصالا اهدراومزم( يرسورك) ةنامسلا دروتسي

 كيس لك ىلاهضالخو يروسلا لحس اسالك اك سا
 لح كيفن ديلا تايصتلا هلاعلا راظقاوب ةدحتلا تا
 21 نويلوبن يكسوو مناغ دراو رخافلا يروسلا قرعلا .ارنم.صخن اهعاونا

 ةدوجلا ةياغ يف يه يتلا ةيديدحلاةنمسلاو ينصالايمجعلا كدنتلاو انمساب

 نقم اندراو لغربلاو.مناغ ةكراملماحلا يلصالا يروسلا تبزلاو

 ار مك ٠٠ اهفالخو تانك عيمجو 2 صاخلا اني

 لل رخال ةبلع الو ءازكلا قئايالااسضلا  ىقلا نم اهواخو ةعاضبلا ١

 اوتنلا وج ادخل نادر 0 يبن ةيرحتأل وعدت

 نا املا 5 ان!
 60/62 77 هعطتم غمد

 لااا 011 .7١011



 9939 ل33 5 ا يم 6[

0 6,4 

 ج21 ال1 ث 815

 «نانمل 0 ورع وا ةزرالا»

 لاشالا ةدانز: اينم نيمسوتم ةلحسملا نك رام ةعيدملا ةزرالا انلعج دقل

 الحم هي رهتشا ام ىلا اهتحئار. بيطواهتابنو .!متماقتسا زمرت يهو حاجنلاو
 ا كلا د ارك ايكوو دقو». ةماعلا :نيحو) تاشلاو: ةنامالا م

 اريبك الحم هيف اندجوا انثالمع نلاطملكبايفاو. نوكي يكلو مدقتلا ةدايزل

 | واو ايزو نم اسار انلجتساو ايلاكتشاءايعاوتا :فالتحا . نع انوميكلا

 هليفو ناتيلوياتو نيتترولفو ينولك نمسيللا عاونا رئاس ىندالاو ىصقال
 اويامو هيدنلريأو ةينأاناا تازرطمو كرو نوردو قبلا لقارمأوا نجتقفو

 0 ١ دالسفا لع طلو ترثلاو عارنالا ةفاك نم .ةربالا لغشو ًاهريغو

 ةرشع يتنتا هدم ةراحتلا هله يفانقرص دقو٠ ملا ةيرصملا تأ

 0 كن وردكلا اتايزكلن توا ئار تنم لكك اهف الرشلا هم

 كياع دوعيو كرسي ام دخت انتلماعهبرجت نا الا كيلع امف ةبج لك يف

 هالعا ناونعلاىلا انرباخ وا فرشف ليحلا حيرت

 2 ملل صأن

11101 1 
 5 هديب ج تكي 04 هد٠. 11817 1071 0107
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 ظ ورسم ةلماعملا يف و يمحعلا داجلا ضرعم ٠

 ابق اومكحي نا اثللق ةردتملاما - داحتنلا" ىف راتلا اتاكد

 0 نيتيقتسلاةانزمىلع نورداقو يدر انتا هلوعتاع

 داكرشو نوح ىمعت

 1 11110 نال
33 1101 500117 
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 4 24 ةومع 5 0 رح خخ 2

 ةريالا لغش شربياو سينيفو هليفونشارو ين واكلا جرخ ردصم مراحع

 لوا مف يطلاملا جرخلا اما نيتنرولف ٠ اريدمو ٠ هموقط عم هشورلا جرت
 0 ال ١> ووك كاسكو“ سدر مو ةدعمملا "كارالؤلا ىلا دخل م

 كيم اهيلع كلدي الف ليمعلا ةعقنم ىلع ربسلاو باطلا ةيبلتو ةلماعملا نصح

 ةبرحتملا
 0 نلف لك الوكلا مسلربك عمت قلل القز

 ةدحاو ةيبلط برج حاورلاب ةروهشموناقتالاب ةزاتمم تاليصفت مهدتعو

 ظ ناونعلااذهو امئاد اليمع ودغت لحما اقه يع

 1211102 8805, © ةاللال[ ا

 46 هاب دعو عج مع ل عزر/ <01
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 /وما

 روضخلا خيب روت امنع دحاو لك كلاسي يذلا لاو

 اذه وه هيلع انباوجو

 هريغ نم ال يكرتلا غبتلا نم ةعونصملاتاراكيسلا تدجو اذأ نكد
 لاغللا بسس هالأو ردصلا ىف َِس 1 أو قلحلاب ر صن دي يتلا

 نكلو تاناكسلا رظنم امل كامل نع فيصرع اذا نخدت دلو

 اننمخدت تا اضفر 3 أ د منو الو ناخدلا سانجا صخرأب ةوسحم

 لضفا ىلع تاصحل اليلق تلم ا وكنا عم صيخر نمش كتحص عيبش

 يناسوالا نم ولا تالحملا ميمي نم نيثلا رياكسلا

  5 00ةالكذالاا| 11١
 ١( حاد د[ ان 1 هش ]11311 ج5 © خ]را11)
 ت5© 1:م0231 5 رى 0116

 '1"عاءمطمتع 830 2,
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 داك رشو مرد سرطب
 تاريل تاكش ٠ رفس قاروا عئاضب

 ةينطقلا ففانضاالا“ نم 51 فنص يا نم عئاضب كودات :امونع

 000 11 انف ايلا تك[ اهريخف تالوك الو ..ة«يراوتلاو ةلدزخلاو

 ”كللعا رتل فاك يه ةراحتلا هلهةنس نيرشعو ةسمخ ةدم انتربخ نا

 ,نطولا ءانبا عيمجل هجوم اذه انلوقوكبوغرم بسح ةعرسب كبلط ةيبلتو
 ل كلا تاوعتو ب كتتيتتكملا وابوك "وأ اذنك و" ةدحتملا- كلا#الولا“ يف

 ' يفاكلا حاضيالاب كلاب نع هسي الوتابج ريغو ايقيرفاوقيبونحلاو ىطسولا
 | قيقدتلاو ةنامالا قدصلا ىلع ةينبم انلاغشا عيمج نا ملعاو كبولطم نع

 فانصا ا د10

 000 اتاك اتمااننلو ةيسنرئالا 00- تريلا فوضع رجلا

 00 ا رو نورك نكدقاو ناك كن يآ نم طرفا انواَسنأَو

 صرتحاو انرباخ كرويوين ىلا كروضحدنع انروزت نا كلاب نع هسب الف
 لك وةرجامملا ةراداي 5 كملت ةلاسم ةبانع انل 56 * . تاق داترع :ىلَغ

 راعساو رتالصتوتلاو 1 ا رخاوبلاو رفتسلا :ن :تاطملا

 0 لكي كلط ةبلث نيدعتسم اندجتف عئاضبلا نحشو رفسلا قاروا

 5 تقول عايضو ل ا ا لاو
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 طظ0100[0_[10_00_1خ1خخذخذخذخذخذخذخذذذذذذ1ذ1ذ11ذ11111 ااا
 كي يي 2500000 االا ل

 اندحاو ملاعلا تابج لكب تاقالع انلوتالماعملا عيمجب ةعساو انتربخ

 عيمج بتكيو ةيمسرلا قاروالا عيمج ىلع قداصي كلبب يرتون سرطب
 حت ٠٠ لامجالااو اهريغو وتطور ناجل جححو تالاك و نم كوكصلا

 موزللا نيحل هظفحا انناونعوه اذهو كيضري ءيش لك اندنع

 نغالاا0 ننلالأا 5 00
 الإ مث هرج | "ل 6: 1:00 57 . /١ل. ال. 177
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 هذ رشو تاكرب ا

 ديدجلا مهلحم ةرايز ىلا مكنوعدي

 ءاضعا دحا يدبع كل حك ةيسأل 1 ةراحتلا ت 0 نأ دعي

 منح ترشخا نا كدعبو عربستب يفةفورعملا 00 يارد نرسم ةكرش

 نباو . نايلا يخا ةك رشب ايراجت الحمتحتتفا ةديجلاو ةجئارلا فانصالا

 ةمدخ ماركلا .ءالمعلاو نطولا ءانباةمدخل انددعتساو يروخلا انح يمع

 انوفرشي نا مهتارضحنم انماف ريثكلاعيبلاو ليلقلا حبرلاب ىضرن٠ ةقداض

 را عدولرو مهو ام اسر سدوك ياردلا عئاضب نم هنوجاتحي ام لكب

 : 57 - ءاتاونع اذهو ةلئاطلا حابرالاب

 الالام نإ 00011
 56-54 597 45251771017 أ 20100 ط؟ف

0 



 سبل

 قيمنت درجمل ةيروسلا ةرجابملاو ةدحنملاتايالولا خيرات باتك يف اننالعا
 لماعتت اننا فرعي رطسالا هذه ءارقينمف ةلدابتملا ةدئافلا لجال لب مالكلا
 001 لا هي ررخلا 0 ةلمال هلام ةباجتسلا عئاضبلا ا

 اا ل ءاعوا جنات لك اينع نيشتسالا قتلا :ةليدشلا انتيفوتلا نصخلا عويد

 عئاضبلا ىلع يوتحي هناف ادرواف لفنسكاج يف رخالا انحم كلذك
 دارا نمق ٠ عيمجلل ةدحاو ةلماعملاوةيواستم نيلحملا راعساو ةر 4 ذملا

 |0000 هك انو ةفيتحلا هل يحتك ةفحاو ةيلط :كرحيلف حيرلاو مافتإلا

 ممهودال]]) 5805
563 35 

  21737رعاك  7١احالال /١/

 لك ع
 204+. 10مل :رتتلاع
 لميا 5 00 ا/اا آل :١ عاش



 10عاما اا اا

 0 صلو نافحت

 5 روأ ٍِف 0 الياوم ف

 اكرم لو[ 18 6 ل 250
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 " هس مح هرج و عوير نيج ب بج 333333313331 هةية يي 0000_2500 سلا

 3 0 و
 هيمحا زم مواعب هأذ رشو باس يعرج لحم

 لجو قيلت نك يا
 راعسالا صخرب سيلو ةعاضملا ةدوحب

 موي ىلا موي نم ديعاوملاب سيلو باطلا ةيبلتب

 ةفورعملا ةعاضبلاب طقق يلو حيرلا يف لادتعالاب

 اا ىلا تنم لبطق انام نيلو 0

 10 طم تانلا ضناويلو هلا ءالمعلا معلاوص ىلع ةظفاحملاب

 : ةجاحلا دنع ةيحضتلاب

 ا0رعوعو» 1كهععدلات 65 0

 0 كرما ىف
 14 56 82ع]مط 5غ "3 عمدت نط 516

 110111عجدلا, 3 / ]ل هت آل 011ج

 ابروا

46 8116 06 05 508 50. 10637015 5, 
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 هل مزلي ام لكب ةنوحشم نفس ثالثبديدجلا ملاعلا ىلا سبملوك علقا
 يتلا ةثالثلاتالحسبشت ثالثلا نفسلاكاتو» ليوطلا مهرفس يف هلاجرلو»
 1 نم ةسيئفنلا عئاضبلا عاونا رئاس ةءولمم يهف هاندا اهتاناونع ىرت

 ةينايايلا عئاضبلاو ميرختلاو تاديسلا مراول ا ابلاكشاو ايفانصا دادعت

 ريغ "ىلا ءايزالا ةددعتملا انومكلاوونراتت " تبسو تترشلا» 0
 عئاضب اما يطعنو ادج ةلبسف ةلماعملا يفانتقيرط اما ٠ هحرش لوطي امم كلذ“

 ةحصب دبشي امو ىطوا رعسب ةفراعتمةعاضي اماو فراعتملا رعسلاب دود

 انتالحمناونع . كاهو رابتخالا يرد 0

 لوخم ىجوجو مجلس

 تاع ون 3112130171
 50 رت 01 ركتا" اي ا

 وياهوا دئالفيلك لحم وغاكيش لحم
 م]اعرم1عر05 0116© 2 0طتع2805 011

 656 580117 0 1222 تماتغط 51266 5



 هديب

 510 ك1 |. لاناللا
 ١028 الالم كالي 51. طلعالا/ل 55.

 ميركلا يراقلا اهيا

 ايكو غارفلا تاقوا يفدكفتتو ديفتستل سيفنلا باتكلا اذه ءارقت كلنا

 00 ا ضنا يشل قلل كلا يلطتتا للا لسنا قا

 ةيلاخلا 00 تاكل الا ثئلسدلك ديلا داس يلع راوش

 00 ا دلال دم هيي رردلا/ نسم انك "الو شخ لك نو
 رهتشا ينطو لحم ةفرعم بغرت كنا كش الو امعط ةذيذلاو ادسج ةيذغلا

 0 اقراحو ايدوحب ميتعاض ت رهتشاو مملامعاس ةماهتسالاو ةنامآلاب سا

 اتا هلم بلطاف ر كيتا عسلا كييبن كلئلو نسق

 وه اذهو ةناونع ىل|كفراعمو كباحصا دهاو كتيب ةنءوول
 كك 15 -

0 

 هرمنا عال 5
 104 اب مه5 21810 1038 51. : مل عال 7601 1
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 010000 2222222222222 2222222222222222222 222222222222222 22 2 222 مم 111 0 ا ا 0 ا
 لالا

 ردقاو ينو ربك

 سساات ءاضيبلا عئاضبلل ةدحتملاتايالولا يف يروس يراجت لحم
 مارا

 ىرتقانتلماعم برجو انل 2 نادزجعئاب وا لحم بحاص تا

 انراعسا ناف راعسالا ةدوانم وا عئاضبلاةدوج نم ناك نا كيضريو كرسي ام.

 امئاد دجوي هنا نع الضف ناك يراجت لحم يا نع ةرشع ةثلاب سخرا

 انعئاضب قوستن انناف ريغلا نع ةثملاب ٠١ صخراب اهفرضن « تاورش» اندنع
 نيرظاقلةحهباندنعةدوجوملا تامسرلاو كاتس انليمع ةطسارب نإ 000

 هسانجا ةفاكب جرخلاو ينولكلا كلذك و صنضنرلاو كرو نوردلا لثم

 نادزج عئابو لحم نت انضر تل

 0 ةديدحلا تامسرلا بالحتسأ تاليجلا نحن اذه نع 0

 37-010 بلطاوال تكف ]5 ا 17 قبيسي مل نظاوللا ابا 00

 اذا نست ل اذاو كتيرا د زتوماودلا ى اع انل اليمع حبصت اهدنعف
 حجمرب بي 05-0

 ,نحشلا ةرحأب بساحت ع 0 كنكمشف رغلا نم 0

 كك 2 +

 1101 ا ل ديلعلا
 م11 ةانانانانا1, "1.
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 اناغنا دق مهحلاصمل اليبستو ىلاعت هنوعبهنا ماركلا اننئابزل نلعن رورسب

 تحت كرويوينيف يزك رملا انلحمل اعباتايراجت اعرف اينافاسنب غربستب ةنيدمب»
 فانصالاو ةديئارلا عئاضبلا نسحابهانزبجو ( 1 ا نا

 اهراعسا صخر وابن دوجب مكاي اف كيوم لك يطرت ىلا ةليمحلا ملكشلل

 ناهرب كل 9

 2 كوول ناونع-

 ل( غ1 >> 81 كرز رجل 211

 55 معمم صار/قاب معرب ١0 عزك 0717

 ةاقارشو كوأم تبع ظ
 نلزدو ... صاصترو ىنواك و. نشورتجورخلا عاونا عيمج لجتتلل

 اه يمول ةجواركلاز عونا اسد كرف
 ا كعب ا 2 0
017 11120181185 4 114117140115 

 آةجعق ةثالل طا ادت أ أ

270510113 233 

 10011 0510 ملاعالا/ “0ك



 هبه

 نيلوالا نيرجابملا دامتعا لج نا ديفملاخيراتلا اذه يف ترق امم تملع

 رخاف يذلا يلصالا ناخدلا كلذ نانالا كديزنو ناخدلا تان 3 ناك

 رئاسو ةيكذلا ةبكنلا يذ يكرتلانابخسسلا عم تولوألا نور

 نا 0 ىلا ةيوعرلا تاراكيسلا يف الا هدجت ال رخافلا ناخدلا عاونا

 ءارسلا يتلا يفةينوصربلارياكسلانخدف رورسلا ةيلحمو مومبلا ةدراطو سياجلا

 ةيناثلل ةدراطوةدراطو ىلوالل ةلحم ابنال ا ل

 ا, ا 00 00
1111111011 610-62 

 اغا 1 1!

 سيل شيرباو اريده تازرطم

 رايسأل ٠ اهفرصتو ةيلصالا اهرداصم نم فاتصالا هذه 3

 انيزجانم يرتشت مل تنك اذاف رضاحلات قولا يف عئاضب جورا يهو ةدوابتم

 موزل الو اهراعسا صخرو اهحاوروةعاضلا ةدوج نم كرسام ىرتف

 ناهرب 0 | ةيرحتلانال ةلماعملا ن-سح نع حرشن نا

 نادل يا

 "1 ما
 211 1 ءءامات 8 هات 101



 رديح يباليئاخيم قيفوتو ليلخ سويناط

 ةيناتحت تاسوبلم نم مهريغو نطولاءانبال ةلمحلا عيب 2 نوطاعتي

 هكلذ لكاش امو هدرخو يردوريماوسيلو نيلطانو ةشمقاو ةنئاقرفو

 هناونعو سنيلرواوين يف امهدحا نالحم مبلو

 ا ا 0
 هرج 0 0_2 002 7 0 7-4

 هناونعو انايزول ورنم ىف ة رخالاو

228 1 5-7 8 

 : ثملع له

 ةيروسلا 2 ةرجاهملاو ةدحتملا تائالولاخيراتب قاعتي ام لك تملع

 ةناجلا عئاضب 5 ا له 0 ةياملا كاشتلاو أبعاو هنأ العن ىلع

 0 اوتلا نم + ىلاحلا نيلاو يفنلاتيزلاو 5 قلعت 0 ليكن .الاو

58554 2 015323 

 119 : الآن حهطتط عبأمط 6 ل61 العا

 طيطقو دوهرف
 ةجحورلا» هاضيبلا عئاضيلا عاونا ةفاك

] 000 0 01 
81-85 1185 8117931013 51 0 39 011 

 1١ش فذ | نكح تن جن ظبي يجيد يي ا 0



 68 نه

 افالخو ةيروسلا ةناسسلا فانصا ةفاك نودرويد نول

 لوزن ل 10ه جعجمرع < 5

 70 لرد 2 0

0 

 ابروس ةرهز ةنامس :

 نيرشع:ةريخ ةجيتن يه امنا لحملا اذهابستكا ىتلا ةرئاطلا 00 ١

 نم ةيروسلا ةئامسلا ةرهز لحملاذه يف دحت ٠ ةراحتلا هله 0

 لصال يمجعلاةلابتلاو رخافلامسلاويقنلا تيزلا .اصوصخو سانجالا

 اههريغو قرعلاو كابنتلا اهئاد اندنعودوجلا قئاقلا ايروس را 00

 دع دن سس باطل 1 مدقتلر رمكلا سراخ ةناهشلا 0000 0

 افانضا نما هباجت ام 1 0 3 اربكلا م مس عفد

 عض دوجأو | ا 0 0 هال اني نم ةرخافلا ا

 غرس 3 0 ةيضرم راما

 0 م ععرع 7 8 عرمرملب © ه0 عسل
 ماكل اا 00

 712 117 جهءطآ]ص بأمم 5, زا عدوي 7021



 1011 19010 ا 1 ا احلال 0 تل

55 
 يووم و ع عك ع حك ع قحا اضف ل ل

 " قيفتستف ا 0 9

 تسيو ترشلاو معانلاو نشخلايروسلا حرخلا تيرتشا اذا

 كسنىلَع رفوت اسار انلحم نم ةزرطماتكاج نيوكو سنربلا .تالدنلاو

 ا مارأم 0 ادمو لوم سايقوةديح ةعاضب نا ليمعلا مير

 راعسالاب كنئانز ةَقث تذخاو ها تدزو ليعلا ٍِى داصتقالا ةلمضف

 كسفنب كسفنل هانحرش ام دكاتتف ةرمبرجو انرباخ ٠ةعاضملا ةدوجو ةثفاولا

 هوخأو ه طين 4ة.هو لا

 ال كال هلال
 13 ما سالو - رس د ىو نا < 6 6

 "-11--ةطصق اح + تتقن دست تهم لل ا ا ا ا ةزؤزةؤةؤةزة

 ا اك رأس
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 لكلا ةدوحلا هجورألاو ءانطدللا عئاضملا ع ماسلا نودرودس
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 5000 اا تهوي و ا يال هاو ع ع عنا < حو اس عع

 ةديحلا ةنامسلا ض

 *شغ لك نم ةيلاخ ةديج تالوك امىلع لوصحلا همبي ناسنا لك
 ابعايتبا ةقيرط يف قيقدتلا بجاولا نمفتالوك املا عاونا لك لمشت ةنامسلاو

 نم نيقي ىلع نوكي هناف انلحم نمقيبرغلاو ةيقرشلا ةنامسلا عاتبي يذلا أما

 ىرخالا تالحملا ىف هيلع لوصحلانكسي ام ىتناو لضفا ىلع '

 ْ ظ اتاوتعانهو لوتلاىدص دك 00 نمو

 رب ل, يشوه شاأاال
 114 ماا 110غ ذال> 8م خ7

 ىرروسلا ملاعلا كدب رج

 يه و ديدجلا .ملاعلا يف ةديحولاةيروسلا ةيزيلكنالا ةديرجلا يه

 كتوغت 2 نا ابي كارتشالا ةصرف عدتالف رحبملا يف يروسا لكل 0

 نءوارشب ل ةلئاعلا دارفا نم نيذلاأميس ا كتناعلو -- ةبرورض عا

 ءاندا ناونعلا سحب لا اهتشنس ىلإ ا

 لفون بيليق

 2 مط ا
 258 17 وطا1م ءامم 51 عأ 12096011 58



 اا الخ ةظةةةتيل 2

0 
5 0950130 

 3و

 40 5 هج

 ةيصلا ىلع ةظفاحلا' لخال

 ا دنت كرب ترزلا نمو" ىسلاهنافلا يرؤسلا تيرلا ةلوستس ايفا
 ووسام يزوس لحم ربكاو ةنامسلا لحملا باحصا سدو اباس لحم يف

 يك وللا 0 مهتك رام امه. كامتلاو زاتمْلا ميهقرعو تابورشملا رئاشو
 ناك اوال وم مهيدلو ةيروشلا ةقامسلاة رهز مهتةاهس لكاو قتيقلا# نيسلا»
 ظ جراخ يمجعلا كابنتلاو يروسلا قرعلانم مهدنع امئادو سانجالا عيمج نم
 ةعاضبلا ةدوج كل ربلغب مهتاماعم برجت ناك ةبجي يال نحششلا لجال ك رمكلا
 ةلمابلا نيف

 مرك 828 50

 717 000 8 ]عال ال0115 6

 نك ىف كرويوي ةبألو نم ةيمسرلاةضخرلل ةزئاحلا قف اكلم خيل
 مومع نيب ليمجلا ركذلاو نسحلاتيصلا 0 8
 اهرياخب وأ الباقي نا هك افا وأ رمالااذه ىف اتعحارم دب ارد نم ن اعت اينئابز

 هاندا حضوملا ناونعلاب

 ناكورب ٠ وينفا هتليتنلتا ٠٠ قع كلب >

 227 هركربطو هن 0 ظ دس لالالا 7 ظ



 2200000000000 ااا 2500-00-00

 سيايعلا ةنويضملاو .ءايزالا» ةفلتملاو لاك نالا ديس ١020 ظ

 نم لوالا وه يذلا صاخلا انامعم يف . اهدحت ىك ريمألا قولا ةبل
 ا اهرساب ءاضيبلا عئاضبلاو ابعاونادادعت 3 هور تلك

 لاكشالا ةددعتملا لاتنيروالا عئاضب اما ىهاضت ال راعسابو ةمان انلحم يف.

 اونا ةدحاو ةيلط ب زجبلف انلوقتويوجتت دارا نمو. ائيهاس سا

 اك 2 نابلس

 3 ع ةالعاراو» 5 7
 35-34 0ا/05ا0610155|0], 2 مس ةنم-1

 برعلا ريما ةوهف وا

 يوابقلا يف نئابزلا ثيدح مهروصقيف ءارمالاو كولملا بورشم

 ةوبق يه ةيروس ةنامس لحملك يف عابت ةوبق جوراد يهاللاو
 قيرر نابت سايل

 1ر11 45 1<, 21 خ11
 10 41310711 ةللإ18. 82 ماع1جهني- 11: 77
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 ةءاشخلا

 ةددعتم الاحم انسسا دق دالبلا ةيلخاديف نيديدعلا اننئابز اك ايلف

 ةفاسملل ابيرقتو قئالعلل اليهست كلذو٠ كرويوين يف يسيئرلا انلحمل اعورش
 يهو ٠ ةديازلا ةياعلاو ماثلإ تاغتلالادجت اتالحم برقا برج تنك نيل
 اريدملا عئاضب اهب دجت امئادو ءانثتسا نودب كرويوين يف انراعسا سفنب عيبت
 ا ال تالراكسوا تابايقلا ةددعتم ةبطضا نم . اهعاؤنا كتلغعا ىلع
 5 .تافراكسلا كلذك ٠ اهريغو فشانمو تادخمو مراحمو 26

 ' ةمسر 2نيرشعو ةسمخ نع فيني اماهنم دجت تامسرلا ةعيدبلا ةيلونابسالا
 للا فاضا لماك أنار نويلحتسي منان * ىسنت الو ٠ ناعشالا ةناتقيم

 كلذك ٠ هريغو ينولكو نسستيسفدنيتترولفو  سنيفد نيوبد هلبف نم
 مهتلماعم برخت مل نالل تنك اذافةينيصلا ةيريرحلا عياضبلا نولحتسي
 ,لادتعاو ةعاضبلا ةدوجل ذا ٠مبل ليمعنسحا كلعجت ةيبلط لوا ناب ىسنت الف
 ميظع قرف راعسالا

 - زل. لفذمو مم 82ه 05
 81- 85 7 ؟ةقطتس عمم هن. 7[.

 .440 ه. آل عون 910 5أ 210-212 06183815237 50.
 نط 1ءوعبم 11 ْ 2عءام8عاعوت ال1

 16 17132203 5. عا, للانع115126 1. 1.
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